Algemeen Bestuur
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 25 april 2018
Aanwezig: De heren Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van
Erp, Feijen, Hofstra, In 't Veld, Küpers (secretaris-directeur), Sinnema, Tjarks en
Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa en Potharst
Tevens:
De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst)
Afwezig:
De heren Assies, Fonhof, Kuipers, Nieuwenhuis, Paapst, Vertegaal en mevrouw
Plas
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Onderwerpen en besluiten
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.
In verband met een aantal insprekers op agendapunt “vaststelling peilbesluit
Westerpolder- Oosterland-Vestdijklaan” wordt voorgesteld om de agendapunten 4 en 5
om te draaien voor behandeling. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.
Mededelingen
Vanuit het dagelijks bestuur:
- NBK: Maandag 23 april jl. is het dagelijks bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor
bijeen geweest. Nog niet alle problemen zijn opgelost. De aanslagen voor de
waterschapsbelasting worden in mei verstuurd naar de ingelanden. Het NBK geeft
aan dat de nog lopende problemen voor de zomer opgelost zijn. Het nieuwe
bestuurdersbulletin zal in week 18 op bestuursnet geplaatst worden.
Planningsschema
Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 28 maart 2018
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
Pagina 2, agendapunt 4, “Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium”: Het woord
“bedrijfsprocessen” wordt vervangen door “bedrijfsvoering”.
Vaststelling peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan
De insprekers krijgen per spreker vijf minuten spreektijd voorafgaand aan de behandeling
van dit agendapunt. De insprekers, op volgorde van spreekrecht, zijn de heren Smits van
natuurmonumenten, Van Bergen, Van Hemmen, mevrouw Woldring en de heer Fuller.
Voor zover de inspraaknotitie op papier is aangedragen is deze bijgevoegd als bijlage bij
de besluitenlijst. De overige bijdragen zijn samengevat bijgevoegd.
Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het peilbesluit breed in de commissie
is besproken. De genoemde insprekers waren ook bij deze vergadering aanwezig en
hebben waar gewenst kunnen inspreken en dat is ook gedaan.
Benadrukt wordt dat het beleid in deze door de provincie wordt uitgezet. Het waterschap is
volgend hierin. De provincie heeft aangegeven dat verwerving van de gronden op
natuurlijke wijze moet plaatsvinden en dat daarna pas de peilen gehandhaafd kunnen
worden.
De vragen die de portefeuillehouder niet in de vergadering heeft beantwoordt worden
opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. Hiervoor wordt de audio-opname gebruikt.
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Vanuit alle partijen in het algemeen bestuur wordt het verzoek gedaan om dit voorstel aan
te houden. Het voorstel wordt aangehouden met dien verstande dat het dagelijks bestuur
de ruimte krijgt om te verkennen of een doorbraak in de ontstane status quo voor wat
betreft de grondpositie haalbaar is. Zodra het dagelijks bestuur zicht heeft op nadere
informatie dan wordt dit aan het algemeen bestuur en betrokken partijen kenbaar
gemaakt.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit om tot nader orde het voorstel aan te houden.
Onderhoud oeverfixaties kanalen
De stortstenen oevers zorgen ervoor dat wild op een eenvoudige wijze kan uittreden.
Waar dit niet kan legt het waterschap wilduittreedplaatsen aan zoals te doen gebruikelijk.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet beschikbaar te
stellen van € 1.400.000,- voor vervanging van de oeverfixaties langs het
Termunterzijldiep.
Rondvraag
De heer Van Erp complimenteert het waterschap met de goede organisatie van de
vismigratiedag op zaterdag 20 april jl.
Mevrouw Potharst heeft van horen zeggen dat vissen met de vismigratiedag op een niet
diervriendelijke wijze werden “tentoongesteld”.
De heer Ten Brink geeft aan dat er in de volle breedte aandacht was voor vismigratie. Ook
een belangrijke partner als de hengelsportfederatie was hierbij aanwezig. Er is op een
zorgvuldige en educatieve manier omgegaan met alle aspecten.

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2018.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf
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Lijst van toezeggingen
Datum
4 oktober 2017

13 december
2017

14 februari 2018

Toezegging
In de begroting aandacht geven aan
stresstest landelijk gebied en eventueel
hogere kosten, kortere
afschrijvingstermijn en hogere
onderhoudskosten door intensiever
gebruik.
Bestuur meenemen in CO2
problematiek veenoxidatie bodemdaling
en bestuur informeren als in een gebied
scenario’s zijn geformuleerd.
Het controleprotocol
accountantscontrole onder de aandacht
brengen van nieuwe bestuursleden.

Afdoening
Eind 2018

Portefeuillehouder
De heer Douwstra

Mevrouw Heeringa

Maart 2019

De heer Batelaan

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen
Datum
23 mei 2018
pm
20 juni
Tijdens AB
excursie

Tijd
08.30 uur
09.15 uur
09.00 uur

Onderwerp
10-puntenplan/nutriënten/handhaving
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Omgevingswet
Communicatie
Toelichting over activiteiten AKZONobel en
EnergyStock

Door
Bert Jager
Boy de Vries
Eenje van Wijngaarden
Cora Kuiper
Extern Henk Abbing en
Tjeerd Koopman (Wilfried
Heijnen)
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