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Overzicht van de reacties uit de organisatie en op de actielijst 
 

Actie/vraag Afhandeling/terugkoppeling 

Gevraagd wordt of de afspraken in het 

investeringsprogramma en beleidsmatige afspraken, 

zoals deze voor de huidige bestuursperiode zijn 

afgesproken, worden nagekomen. 

De afspraken die in de bestuursperiode zijn gedaan zijn nagekomen/uitgevoerd. Aan de voortgang 

van deze afspraken wordt zowel in de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening 

aandacht besteed. 

Aangegeven wordt dat er twee toezeggingen worden 

gemist met betrekking tot de CO2 problematiek en 

dat het bestuur geïnformeerd wordt als in een gebied 

verschillende scenario’s zijn geformuleerd. 

De keuzes in scenario’s (beoogd grondgebruik) zal de mate waarin de veenoxidatie zal optreden 

beïnvloeden en daarmee de CO2 uitstoot. 

Net als voor alle oxiderende veengronden geldt, zal ook het vrijkomen van CO2 uit het pilotgebied een 

modelmatige benadering zijn. 

De resultaten van het pilotgebied zullen, in verhouding tot de totale veengronden, worden 

weergegeven bij de analyse van de verschillende scenario’s.  

De uit te werken scenario’s zullen via de daarvoor ingestelde website worden toegelicht. Het 

algemeen bestuur wordt daarop geattendeerd via bestuursnet. 

Gevraagd wordt of het onderwerp “Karpers uitzetten 

in grote kanalen” op de agenda van het algemeen 

bestuur kan worden opgenomen.  

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe heeft bij waterschap Hunze en Aa’s het verzoek neergelegd 

om karper uit te mogen zetten in de grote kanalen. Dit t.b.v. de sportvisserij in de regio. De 

Hengelsportfederatie heeft hiervoor een uitzetplan opgesteld voor de Groninger en Drentse kanalen 

voor de periode 2018-2033. Dit document is opgesteld conform de landelijke Richtlijn Uitzet Karper. 

Deze richtlijn is in 2016 door Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland 

ondertekend. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en 

toch ruimte te laten voor het uitzetten van karper, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen 

van de KRW. Het waterschap heeft dit verzoek daarnaast getoetst aan het bestaande waterschap 

beleid zoals verwoord in de beleidsvisie Dierenwelzijn (2017) en de Nota Visbeleid (2011). In de 

beleidsvisie Dierenwelzijn wordt hierbij doorverwezen naar de Nota Visbeleid. Hierin wordt 

aangegeven dat projectplannen voor visuitzet ambtelijk goedgekeurd dienen te worden in het 

afstemmingsoverleg tussen het waterschap en de Hengelsportfederatie. Aanvullend hierop is het 

uitzettingsplan voor karpers in de grote kanalen ook ter besluitvorming voorgelegd aan het DB. 

Gevraagd wordt of het waterschap zich aansluit bij Het aansluiten bij deze alliantie is niet meer dan de regering oproepen om op structurele en eerlijke 
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de statiegeldalliantie en dit te agenderen voor de 

vergadering van het algemeen bestuur. 

oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Het aansluiten 

heeft dus verder geen consequenties. Gelet op onze doelstellingen past het aansluiten bij de alliantie 

hierbij. Het waterschap heeft zich daarom aangesloten. 

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met 

betrekking tot de SDE subsidies (de procedure 

omtrent de aanbesteding van zonnepanelen hierin 

meenemen). 

Bij het project Duurzaamheid zonnepanelen en windmolens is het traject van de vergunningverlening 

voor de zonnepanelen vrijwel afgerond. Bij de RWZI Gieten moet nog een aanpassing in overleg met 

de gemeente Aa en Hunze plaatsvinden. Gevolg hiervan is dat Gieten verschuift naar de 2de tranche 

aanvraag SDE subsidie. Dit zal dan plaatsvinden in oktober 2018. De aanvraag voor de eerste 

tranche wordt in maart ingediend. De verwachting is dat de uitslag dan begin augustus bekend is. De 

voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten is in volle gang. Het werk word eind april 

gepubliceerd. De verwachting is dat dan gegund kan worden eind juli 2018. 

 
 


