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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 9 oktober 2019 

 

Aanwezig:   De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), 

Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, Paapst, 

Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten 

Have, Heeringa, Leenders en Plas   

Tevens:       De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heren Fonhof en De Graaf 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.  

Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt 8 “Integraal maatregelenplan 

Zuidlaardermeer”. De heer Ten Brink stelt voor om dit agendapunt te behandelen na 

agendapunt 3 “Besluitenlijst”. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.  

De heer Paapst verzoekt om agendapunt 5 “Transparantie en verantwoording en de 

rekenkamerfunctie” van de agenda te halen. Het algemeen bestuur stemt, na stemming 

door middel van handopsteking, hiermee in. Het voorstel wordt als zijnde “pm” op het 

planningsschema opgenomen. 

2a Mededelingen  

- Droogte: De heer Douwstra geeft aan dat afgelopen zomerperiode zeer droog was. De 

uitzonderlijk warme temperaturen zorgden ervoor dat de verdamping erg hoog was. 

Het algemeen bestuur is via bestuursnet wekelijks op de hoogte gehouden van de 

droogtesituatie. De grondwaterstand in het Drentsche Aa-gebied bleef dalen en 

bereikte een historisch lage waarde. Daarom is besloten tot het instellen van een 

partieel beregeningsverbod.  Begin september heeft het waterschap aangekondigd 

vanaf 2020 consequenter op de algemene regels voor beregening te handhaven. Op 4 

november wordt er een informatieavond georganiseerd in het Drentsche Aa-gebied om 

hierover in gesprek te gaan met de omgeving. 

- Beverprotocol: De heer Douwstra noemt dat in oktober 2019 het beverprotocol in het 

algemeen bestuur ingebracht zou worden. Het waterschap werkt samen met de 

provincies Groningen Drenthe en waterschap Noorderzijlvest aan een 

ontheffing/protocol voor de beheergebieden van de waterschappen. Voor ingrijpen bij 

conflicterende situaties tussen bever en waterschaptaken, zoals graverij in 

waterkeringen en beverdammen in watergangen, is een ontheffing op grond van Wet 

natuurbescherming vereist. Momenteel wordt de ontheffingsaanvraag uitgewerkt met 

juristen, ecologen en vergunningsverleners van beide waterschappen en provincies. 

Begin volgend jaar wordt verwacht dat de gevolgde procedure leidt tot een ontheffing 

op grond van Wet Natuurbescherming. Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd 

zodra de definitieve ontheffing is verleend. In de tussentijd werkt het waterschap met 

een tijdelijk bever protocol en houden de organisaties elkaar geïnformeerd over 

voorkomende knelpunten. 

- Bloemrijke dijken: Op 7 juli 2019 heeft de heer Douwstra uit handen van de watergraaf 
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van de Dommel de onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate’ ontvangen. Het 

waterschap heeft deze onderscheiding ontvangen voor de pilot in de Blauwe stad. Met 

deze dijk is er meer ruimte gecreëerd voor biodiversiteit, en door de ligging langs het 

fiets-/voetpad heeft de bloemrijke dijk ook een recreatieve functie. In de vergaderzaal 

staan posters voor een nadere blik op de uitreiking van de onderscheiding. De 

bloemrijke dijken worden uitgebreid in het beheergebied op basis van de opgedane 

ervaringen. Dit past binnen het huidige coalitie akkoord waarbij het ‘Stimuleren van 

biodiversiteit op eigen assets’ (waterkeringen en terreinen) een belangrijk onderdeel is. 

De veiligheid van de dijken blijft het belangrijkste en daarnaast zijn de bloemrijke 

dijken een mooie invulling om de biodiversiteit en de beleving in het kader van 

recreatie te vergroten.  

- Stikstof: Mevrouw Heeringa geeft aan dat recent de Programmatische aanpak stikstof 

(PAS) is stilgelegd omdat het niet voorzag in meetbare verlaging van stikstofuitstoot. 

Dit besluit heeft consequenties voor de voortgang van onze (nieuwe) projecten. Het is 

nog onduidelijk hoe de politiek in detail omgaat met bronmaatregelen voor de 

vermindering van stikstofuitstoot. Wel is er nu op hoofdlijn bij brief een reactie van de 

minister, bouwend op het advies van het college Remkes. De minister neemt de 

adviezen van het college over, maar geeft daar maar ten dele concreet invulling aan. 

Bekend waren al de bronmaatregelen warme sanering intensieve veehouderijen en 

verlaging snelheid op grote wegen bij N2000 gebieden. Via gebiedsprocessen rondom 

N2000 gebieden zal de verdere afname van stikstofuitstoot worden aangepakt. 

Daarvoor zal het rijk rond het einde van het jaar komen met een drempelwaarde voor 

uitstoot. Ook is het vanaf 11 oktober mogelijk om voor projecten in de bouwsector met 

een tijdelijk uitstoot toestemmingsverlening te krijgen als er een ecologische 

onderbouwing is dat deze uitstoot niet leidt tot schade aan het betreffende N2000 

gebied. Dit geldt voor de meeste van de projecten. Op het Bestuursnet is een 

samenvatting te vinden van de stand van zaken van dit dossier. Het bestuur wordt 

uiteraard op de hoogte gehouden. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 26 juni 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Mevrouw Beuling geeft aan dat ze een kaart op bestuursnet mist (punt 6, pag. 2) waar de 

gestelde 1800 ha meer areaal landbouw gesitueerd is. 

Dit wordt nagekeken en eventueel alsnog geplaatst. 

De heer Haerkens geeft aan de besluitenlijst heel summier en cryptisch te vinden, zeker 

als communicatiemiddel naar buiten. 

De heer Ten Brink antwoordt dat de besluitenlijst een overzicht is met de besluiten die 

genomen zijn en dat voor verdere detaillering de audio-opnames daags na de vergadering  

beschikbaar zijn.  

4 Vervanging ketels waterschapshuis 

De investering komt deels voort uit het restbedrag van de door het algemeen bestuur 

toegezegde € 4 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen uit de vorige bestuursperiode.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven bijzonder content te zijn met dit plan.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om met een krediet van  
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€ 700.000,- het gebouw gasloos te klimatiseren. Van het totale extra benodigde krediet 

wordt voorgesteld om € 350.000,- beschikbaar te stellen uit het reeds beschikbaar 

gestelde krediet van € 4.000.000,- ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. Dit zijn 

de meerkosten ten opzichte van de traditionele, niet gasloze vervanging. Door het 

toekennen van voornoemd bedrag kan ook bij deze variant reeds gepland krediet van  

€ 150.000,- (C-investering) komen te vervallen. 

5 Transparantie en verantwoording en de rekenkamerfunctie 

Dit agendapunt is, met instemming van het algemeen bestuur, niet behandeld. 

6 Zienswijze begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 GR Noordelijk Belasting 

Kantoor (NBK) 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven akkoord te zijn met de zienswijze maar dat 

men goed druk op de ketel moet houden bij het NBK. De zorgen blijven.  

Benadrukt wordt dat de zorgen vanuit het algemeen bestuur ook de zorgen van de 

portefeuillehouder zijn. Het bestuur van het NBK komt maandelijks bijeen. De nieuwe 

directeur is voortvarend te werk gegaan. De informatie die begin oktober in de krant heeft 

gestaan betreft een WOB verzoek aan de gemeente Groningen. Indien er aanleiding is 

wordt het algemeen bestuur via bestuursnet geïnformeerd, zoals te doen gebruikelijk.    

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:  

- Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van het 

Noordelijk Belastingkantoor; 

- In te stemmen met de zienswijze hierop ten behoeve van de bestuurlijke behandeling 

door het bestuur van de GR NBK op 28 oktober 2019.   

7 Projectplan inrichting gebied Paardetangen 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er diverse vragen gesteld zijn maar dat 

deze prima zijn beantwoord in het verslag van de commissie. 

Het algemeen bestuur noemt dit project een goed voorbeeld van integraal samenwerken 

en een nieuwe parel in het Hunzedal.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan inrichting 

gebied Paardetangen vast te stellen. 

8 Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer 

Er hebben zich drie insprekers gemeld. De heren Nachbahr, Bijma en Vloothuis spreken 

in. Voor zover de inspraak op papier aangeleverd is, is deze als bijlage bij de besluitenlijst 

gevoegd. 

Vanuit de commissies en het algemeen bestuur wordt uitgesproken samen op te trekken 

bij genoemde processen.  

Naar aanleiding van de commissievergaderingen heeft het dagelijks bestuur een 

aanvullende memo opgesteld. De memo is op bestuursnet geplaatst en toegezonden aan 

de extern betrokkenen. De memo maakt deel uit van de beraadslagingen. Tevens hebben 

er gesprekken plaatsgevonden met de insprekers van de commissievergaderingen en de 

wethouder van gemeente Midden-Groningen.  

De belangrijkste bespreekpunten in de vergadering ware: In het vorige bestuur is besloten 

projecten naar voren te trekken/te versnellen. Drie jaar geleden is er reeds gestart met het 

voeren van gesprekken met andere overheden. Het waterschap wil niet langer wachten 

temeer daar dit een KRW maatregel betreft. Benadrukt wordt dat het waterschap enkel 

staat voor de water gerelateerde zaken. Waar het om (vaar) recreatie toerisme gaat is de 
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gemeente aan zet. De gemeenten hebben aangegeven geen convenant te willen.  

De gevraagde € 400.000,- betreft enkel voorbereidingskrediet. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met: 

- Het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer; 

- Het voorbereiden van de maatregelen 1a en 2. 

9 Rondvraag 

De heer Haerkens informeert wat de startpositie is van het waterschap bij het nieuwe 

belastingstelsel.  

De heer Batelaan geeft aan dat de CAB achter ons ligt en er een nieuw procesvoorstel 

komt. De heer Ten Brink vult aan dat het procesvoorstel vrijdag 11 oktober 2019 in de 

ledenvergadering van de Unie wordt behandeld.  

Tevens vraagt de heer Haerkens naar de handhaving van het beregeningsverbod. Wordt 

het handhavingsbeleid ook gevolgd? Als er niet overal gehandhaafd wordt hebben we dan 

een gedoogprotocol? 

De heer Douwstra geeft aan dat er geen gedoogprotocol is. Er heeft prioritering moeten 

plaatsvinden waardoor niet overal kan worden gehandhaafd. In 2020 ligt de prioritering bij 

de teeltvrije zones. In het Drentsche Aa gebied is niet eerder gehandhaafd  omdat hier 

geen aanleiding toe was. 

 

De heer In ’t Hout vraagt of de biodiversiteit qua financiën valt onder duurzaamheid. Ook 

noemt de heer In ’t Hout dat bloemen zaaien onkruid oogsten is.  

De heer Douwstra geeft aan dat er € 20.000,- per jaar begroot is voor biodiversiteit. Er 

wordt goed gekeken naar de samenstelling van het mengsel dat gebruikt wordt voor het 

zaaien. 

 

De heer Mentink noemt dat de agrariërs die hij heeft gesproken vol lof zijn over de 

droogteaanpak van het waterschap afgelopen droogteperiode.  

 

De heer Blaauw vraagt of er bij de nieuwe belastingoverleg ook rekening wordt gehouden 

met OESO. 

De heer Ten Brink geeft aan dat het algemeen bestuur op 30 oktober uitvoerig 

geïnformeerd wordt over het vervolg. 

 

Mevrouw Ten Have vraagt of het mogelijk is om een overzicht te krijgen waar de gelden 

uit de duurzaamheidspot aan besteedt zijn.  

Mevrouw Eshuis geeft aan dat dit weergegeven is in de begroting. 

10 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 20 november 2019. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

4 juli 2018 In het dagelijks bestuur afspreken 

wanneer en op welke wijze het 

(concept)beverprotocol met het 

algemeen bestuur wordt besproken.  

Voorjaar 2020 De heer Douwstra 

29 mei 2019 Evalueren commissies Start proces 

december 2019 

De heer Ten Brink 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

30-10-2019 08.30 uur Financiën en accountant en 

belastingen 

Eenje van Wijngaarden/Jan 

Schiphuis/accountant/Harm 

Küpers 

27-11-019 09.00 uur Bodemdaling en consequenties voor 

het (ons) waterschap “Heel Holland 

zakt” 

Extern: Gilles Erkens 

2020 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke adaptatie Ingo van Loohuizen/Jelmer 

Kooistra 

2020 eerste 

kwartaal 

09.00 uur Buitenlandbeleid Henk Wolven 

2020 09.00 uur Belastingvoorstellen Harm Küpers/Eenje van 

Wijngaarden 

Pm 2020 09.00 uur Maaibeleid Paul Hendriks 

pm 09.00 uur STOWA extern 

pm 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

    

 

 
Overzicht onderwerpen voor presentaties voor/tijdens AB-vergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

20-11-2019 17.00 uur Grondwateronttrekking Drentsche Aa Jan den Besten 

 
 


