
Toelatingsbesluit artikel 2.98 Waterschapsbesluit 

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's ; 

 

Gelet op het bepaalde in de Kieswet, de Waterschapswet en het Reglement van Orde voor het 

algemeen bestuur; 

 

gezien de besluiten van de Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE), LTO Noord en   

de Kamer van Koophandel inzake de benoeming van personen zoals bedoeld in artikel 14 van de 

Waterschapswet (geborgde zetels). 

 

overwegende dat het centraal stembureau op 25 maart 2019 in een openbare zitting de uitslag van de 

verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s definitief heeft 

vastgesteld; 

 

overwegende dat de gekozenen bij besluit van 26 maart 2019 zijn benoemd tot lid van het algemeen 

bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s; 

 

overwegende dat de heer/mevrouw zoals deze is vermeld op de bij dit besluit behorende lijst: 

- De benoeming tot lid van het algemeen bestuur heeft aanvaard; 

- voldoet aan de vereisten die aan het lidmaatschap van het algemeen bestuur zijn gesteld; 

- geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult; 

 

BESLUIT: 

 

tot toelating van de heer/mevrouw (zie bijbehorende lijst) 

als lid van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, 

voor de categorie (zie bijbehorende lijst) 

 

 

Aldus besloten door het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s in de openbare 

vergadering van 26 maart 2019. 

 

 

 

 

    

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 



Lijst behorend bij besluit van 26 maart 2019 tot toelating van de leden van het algemeen 

bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s. 

 

 

Voor de categorie ingezetenen: 

 

Naam      Woonplaats 

 

Mevrouw F.J. Leenders    Veelerveen   

Mevrouw I.J.M Eshuis    Assen 

Mevrouw M.M.H. Creemer   Meerstad 

De heer M.H. Paapst    Siddeburen 

De heer M. Visser    Haren 

Mevrouw R. Heeringa    Drouwen 

De heer E.P. Hofstra    Stadskanaal 

De heer K.B. de Graaf    Zuidlaren 

Mevrouw  A.L ten Have-Mellema  Beerta 

De heer L.W. Tjarks    Balloo 

De heer H. Sinnema    Sellingen 

Mevrouw H.H. Plas-Kerperin   Emmen 

De heer J. Blaauw    Stadskanaal 

De heer J. van Calker    Mussel 

De heer G.J. Fonhof    Emmen 

De heer T. Douwstra    Stadskanaal 

 

Voor de categorie ongebouwd: 

 

De heer H. in ‘t Hout    Veendam 

Mevrouw T. Beuling    Eerste Exloërmond    

De heer C.A. Mentink    Gieterveen 

De heer J.H. Batelaan    Zuidbroek 

 

Voor de categorie natuur: 

 

De heer J.P. de Vos     Winschoten 

 

Voor de categorie bedrijfsgebouwd: 

 

De heer L.H.R.J Bruning   Kropswolde 

De heer J.N.M. Haerkens   Gieten    


