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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 december 2016 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, 

Van Hall (dijkgraaf), Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur),  

Nieuwenhuis, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, 

Heeringa, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heren Fonhof en Van Riemsdijk en mevrouw Ten Have  

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Van Hall opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

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

2a Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Directeur Waterschapsbank: Op 1 december 2016 hebben de heren Batelaan en Van 

Hall kennis gemaakt met de nieuwe directeur van de Nederlandse Waterschapsbank, 

de heer Snel. 

- Dijkgravendag: Op 12 december 2016 was de dijkgravendag in Ophemert waar de 

heer Van Hall bij aanwezig was. Tijdens deze dag heeft de heer Van Hall aangeboden 

om de Leermiddag te organiseren die de Kring van Dijkgraven tweemaal per jaar 

organiseert. De Leermiddag vindt plaats in Apeldoorn. 

- Vogelgriep: De medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s zijn extra alert op dode 

vogels. Bovendien mijden de medewerkers uit voorzorg pluimveeboerderijen. Ook 

wordt er een oproep gedaan aan vissers en jagers om vogels niet te verstoren. Er 

wordt nauw contact onderhouden met de NVWA. 

- Verwerking productiewater NAM-locatie Schoonebeek: Tijdens de vergadering van het 

algemeen bestuur van 6 juli 2016 heeft mevrouw Eshuis een vraag gesteld over de 

herafweging van de verwerking van productiewater van de NAM-locatie Schoonebeek. 

Vandaag is een eindrapport ontvangen die op bestuursnet geplaatst wordt. 

- Zuivering Veendam: De heer Küpers geeft aan dat de zuivering in Veendam met 

problemen kampt waardoor de zuivering slecht werkt. Mogelijk is de “storing” 

veroorzaakt door een illegale lozing. Op dit moment is er een erg hoge waarde van 

ammonium gemeten. Er wordt onderzoek gedaan naar waar de lozing vandaan is 

gekomen. De RWZI Veendam wordt geënt met slib vanuit de zuivering in Stadskanaal 

zodat deze RWZI weer zo snel mogelijk werkt zoals het hoort.  

- Stukken ter tafel: 

- Waterschapspeil 2016 – Unie van Waterschappen; 

- Nieuwe adressenlijst algemeen bestuur; 

- Boek: Groningen – literaire reis langs het water – stichting Achterland; 

- Boek: Op Huninga – de gedenkwaardige geschiedenis van het echtpaar R.J. 

Clevering en T.F. Clevering-Meijer. 

2b Planningsschema 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de punten “Veenoxidatie” en 
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“Geactualiseerde bodemkaart” gemist worden op het planningsschema. Deze worden 

opgenomen. 

Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijsten vergaderingen algemeen bestuur d.d. 9 november 2016 en 30 

november 2016 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Vanuit het algemeen bestuur wordt gevraagd of in voorkomende situaties de 

stemverklaringen samengevat kunnen worden opgenomen in de besluitenlijst. Dit wordt 

toegezegd. 

 

Lijst van toezeggingen: 

- Stand van zaken met betrekking tot muskusrattenbeheer: De voortgangsrapportage 

2016 wordt op bestuursnet geplaatst. Medio 2017 wordt de belangrijkste proef 

afgerond. 

- Kijken naar overschrijdingen GBM’s kassengebied: Dit wordt meegenomen in het 10-

puntenplan inzake problematiek waterkwaliteit naar aanleiding van het rapport Advies 

Commissie Water. Dit punt komt met instemming van het algemeen bestuur terug bij 

het 10-puntenplan en kan van de lijst. 

- Evaluatie omtrent gang van zaken energienotitie: Dit punt komt met instemming van 

het algemeen bestuur te vervallen. 

- Toevoegen addendem bij profielschets dijkgraaf: Dit punt is uitgevoerd en komt met 

instemming van het algemeen bestuur te vervallen. 

4 Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur en voordracht Hefpunt 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de aandachtsgebieden missen van de 

verschillende portefeuillehouders. Op het overzicht staan een aantal vacatures die nog niet 

zijn “herverdeeld”. Het dagelijks bestuur neemt de opmerkingen mee. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling; 

- Kennis te nemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen; 

- In te stemmen met de voordracht in het algemeen bestuur van Hefpunt; 

- In te stemmen met de continuering van de vertegenwoordiging in de Stichting tot 

behoud van Groninger Stoomwerktuigen; 

- Een besluit te nemen over de vertegenwoordiging in de Molenstichting Midden- en 

Oost Groningen; 

- Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur inzake de 

vertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg. 

5  Resultaten pilot regelbare drainage Achterste Diep 

Vanuit de commissie VVS wordt aangegeven dat het voorstel niet op de agenda stond van 

de commissie. Toegezegd wordt dat dit soort voorstellen in de toekomst ook op de agenda 

van commissie VVS komt. Portefeuillehouder mevrouw Heeringa ligt het voorstel toe.  

Waardering wordt uitgesproken voor het volledig afronden van de pilot. De aanbeveling 

van Deltares wordt besproken in de gebiedscommissie waarin de provincie sturend is. Er is 

een geldig peilbesluit voor dit gebied. De Gebiedscommissie is net gestart. Er is geen 

tijdspad. Zodra er meer informatie bekend is wordt het bestuur geïnformeerd. Indien er 

eerder een aanpassing moet plaatsvinden dan de einddatum van het peilbesluit dan wordt 
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hier naar gekeken.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de 

resultaten van de pilot. Regelbare drainage is bij akkerbouw op veen geen oplossing voor 

het tegengaan van veenoxidatie en de resultaten van de pilot mee te nemen in het 

gebiedsproces veenoxidatie Valthermond. 

6 Dierenwelzijn 

De opmerkingen die zijn gemaakt in de commissie BPP worden verwerkt in de beleidsvisie 

en termen en begrippen zullen duidelijker geformuleerd worden. Ook wordt er gekeken 

naar de eventuele toepassing van de nieuwe wet en regelgeving met betrekking tot flora 

en fauna. 

De communicatie naar partijen en ingelanden heeft de aandacht van het dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur geeft de complimenten voor het feit dat waterschap Hunze en Aa’s 

het eerste waterschap is in Nederland dat een beleidsvisie Dierenwelzijn vaststelt. Het 

genoemde bedrag van € 10.000,- is voor kleine ”aanpassingen” die het waterschap 

tegenkomt en direct hersteld worden. Toegezegd wordt dat het dagelijks bestuur jaarlijks 

met een evaluatie komt met de verantwoording van het bestede geld. Indien er grote 

aanpassingen zijn in de beleidsvisie dan wordt dit gemeld aan het algemeen bestuur. Het 

maaibeleid van waterschap Hunze en Aa’s is aangepast. Bij de waterrand van het talud 

blijft zoveel mogelijk staan voor de aanwezige flora en fauna. Er wordt meer aandacht 

gegeven aan de communicatie. Het dagelijks bestuur heeft geen concrete plannen om in 

het gebied iets te doen met waterkracht. Het onderwerp “kleine wateren” staat binnenkort 

op de agenda van het dagelijks bestuur. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de beleidsvisie Dierenwelzijn; 

- Jaarlijks het exploitatiebudget van de afdeling SW te verhogen met € 25.000,- voor de 

huur van perscontainers op negen RWZI’s; 

- Jaarlijks voor een periode van 5 jaar een budget van € 10.000,- vrij te maken voor 

knelpuntendierenwelzijn. 

7 Vaststelling peilbesluit Hoogezand 

Geïnformeerd wordt naar het voorlaatste vastgestelde peilbesluit in verband met het feit 

dat peilbesluit Hoogezand in het gaswingebied ligt. Een antwoordt wordt opgenomen in de 

bijlage van de besluitenlijst. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit Hoogezand 

vast te stellen. 

8 Rondvraag 

Mevrouw Potharst geeft aan dat jagers in Friesland het advies van de Veiligheid Regio 

Friesland met betrekking tot de vogelgriep niet overnemen en vraagt hoe waterschap 

Hunze en Aa’s hiermee om gaat en hoe dit gecommuniceerd wordt. 

De heer van Hall antwoordt dat alle middelen worden ingezet en er wordt gehandeld naar 

bevindingen. Dit kan elke dag aangepast worden. 

 

De heer Feijen informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de afronding van de 

aardbevings- en bodemdalingsschades, dit naar aanleiding van de persberichten waarin 
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waterschap Noorderzijlvest wordt genoemd. 

De heer Van Hall geeft aan dat de nota’s voor waterschap Hunze en Aa’s zijn of worden 

betaald. Deze zijn van geringere orde dan de schade in het gebied van waterschap 

Noorderzijlvest. 

Tevens vraagt de heer Feijen aandacht voor de “ontwerp structuurvisie ondergrond”. De 

provincie Groningen dient samen met het waterbedrijf Groningen een zienswijze in en de 

heer Feijen vraagt of het waterschap met een zienswijze komt. 

De heer Van Hall geeft aan dat het dagelijks bestuur dit meeneemt en beziet of het 

waterschap (eventueel met waterschap Noorderzijlvest) een zienswijze gaat indienen. De 

heer Feijen mailt zijn bevindingen aan de secretaris-directeur. 

 

De heer Vertegaal noemt dat natuurmonumenten aan de bel heeft getrokken in verband 

met “verslonsing” en verdroging van de polder Lappenvoort doordat het beroep tegen het 

peilbesluit veel tijd vergt. Natuurmonumenten heeft een noodscenario liggen. De heer 

Vertegaal vraagt het waterschap om te kijken wat hierin gedaan kan worden. 

De heer Sinnema geeft aan dat de situatie bekend is. De provincie is verantwoordelijk voor 

dit gebied en daar is het wachten op. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2017. 

 

 

 

Harm Küpers,     Alfred van Hall, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening 

20 november 2013 Stand van zaken met betrekking 

tot muskusrattenbeheer 

Tussenrapportage staat sinds 

20 december 2016 op 

bestuursnet. Medio 2017 wordt 

de belangrijkste proef 

afgerond. 

6 juli 2016 Terugkoppelen uitkomsten van 

nader in beeld brengen lelieteelt 

met de provincie 

 

6 juli 2016 Toe- en uittredingsregels 

Noordelijk Belasting Kantoor 

doen toekomen aan het 

algemeen bestuur 

Wordt opgenomen in de op te 

stellen gemeenschappelijke 

regeling. 

6 juli 2016/5 oktober 2016 10 puntenplan inzake 

problematiek waterkwaliteit 

n.a.v. rapport Advies Commissie 

Water 

Voor augustus 2017 

9 november 2016 Kwijtscheldingsbeleid volgens 

het advies van de CAB 

commissie 

Voor behandeling begroting 

2018 

9 november 2016 AB informeren over NBK Zodra informatie binnen is  

9 november 2016 AB informeren over herstelplan 

pensioen. 

Zodra informatie binnen is 

9 november 2016 AB informeren over de 

consequenties voor de 

pensioenen ivm lage 

dekkingsgraad 

Zodra informatie binnen is 

14 december 2016 Stemverklaringen samengevat 

opnemen in de besluitenlijst 

Doorlopend 

14 december 2016 Jaarlijkse evaluatie 

verantwoording gelden 

dierenwelzijn 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

25 jan 2017 8.30 uur Zuiveringsstrategie, slibstrategie en energie  Rombout Jongejans 

8 mrt 2017 9.00 uur Hunze en Aa’s over de grens Henk Wolven en Jan 

den Besten 

05 apr 2017 08.30 uur De verweesde burger Alfred van Hall 

05 apr 2017 09.15 uur Heb Lef! Alfred van Hall 

nnb 09.00 uur Kwijtscheldingsbeleid Harm Küpers 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 


