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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 8 februari 2017 

 

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

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

Van Riemsdijk, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Ten 

Have, Heeringa, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heren Hofstra en Nieuwenhuis 

  

 

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.  

Op de vergadertafel zijn, in verband met een update van het systeem, nieuwe schermen 

geplaatst.  

2a Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Burgemeester gemeente Slochteren: Op 15 december 2016 is de heer Van Hall op 

bezoek geweest bij burgemeester Ten Brink van de gemeente Slochteren. 

- Voedselbank: Medewerkers en bestuursleden hebben in 2016 een bedrag van  

€ 2.100,-, van de kerstpakketten, geschonken aan de voedselbank Oldambt. De heer 

Batelaan heeft de cheque op 22 december 2016 overhandigd. 

- MT/DB-dag: Op 16 januari 2017 hebben het Managementteam en het dagelijks 

bestuur gesproken over de stand van zaken van het beheerprogramma en het 

coalitieakkoord. Dit vanwege de gewijzigde samenstelling van het dagelijks bestuur. 

- Burgemeester gemeente Ooststellingwerf: Op 18 januari 2017 heeft de heer Van Hall 

een ontmoeting gehad met de heer Oosterman, burgemeester van de gemeente 

Ooststellingwerf. 

- Dijkgraaf Noorderzijlvest: Op 20 januari 2017 heeft de heer Van Hall de dijkgraaf van 

waterschap Noorderzijlvest, de heer Middel, op bezoek gehad. 

- Nieuwe dijkgraaf: De vertrouwenscommissie is bezig met de procedure voor een 

nieuwe dijkgraaf. Ten aanzien hiervan wil de vertrouwenscommissie een extra 

vergadering van het algemeen bestuur plannen om over de aanbeveling te besluiten. 

Als datum hiervoor is gekozen voor woensdag 17 mei 2017 om 20.00 uur. 

- Grunneger Weke: De heer Van Hall wijst op de jaarlijkse Grunneger Weke in de 

gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit jaar start de week op vrijdag 10 maart. 

De Maartmaand staat in het teken van het dialect en hiervoor is het verhaal Droppie 

Water door medewerkster mevrouw Aeilkema vertaald. Het volledige programma van 

deze week staat op bestuursnet. 

- Stukken ter tafel: 

- Overzicht bestuursleden 2017-2019 – wie=wie; 

- Beleidsvisie Dierenwelzijn januari 2017; 

- Bestuurdersbulletin NBK. 

- NBK: De heer Batelaan geeft aan dat op maandag 13 februari diverse overleggen 
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gepland staan met betrekking tot Hefpunt en het voorlopig dagelijks bestuur van het 

NBK i.o. Tijdens de volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt het 

algemeen bestuur nader geïnformeerd over de stand van zaken. De heer Batelaan 

zegt toe in het voorlopig dagelijks bestuur van het NBK i.o., te vragen om maandelijks 

met een bestuurdersbulletin te komen. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 december 2016  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

De heer Kuipers vraagt of de beleidsvisie Dierenwelzijn ook op internet is geplaatst zoals 

afgesproken? Dit wordt nagegaan en een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de 

besluitenlijst. 

4 Stedelijke wateropgave Winschoten 

Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat dit voorstel uitgebreid besproken is. De 

commissie complimenteert de gemeente Oldambt. Volgens de commissie kan het 

onderwerp klimaatadaptatie breder opgepakt worden en is benieuwd hoe de voortgang is 

met andere gemeenten.  

De commissie FAZ heeft enige moeite met het feit dat er geld beschikbaar wordt gesteld 

voor een project dat nog geen vorm heeft gekregen. 

Het waterschap is met de laatste gespreksronde bezig met de gemeenten en neemt hierna 

het initiatief om de 18 gemeenten bijeen te roepen voor een bijeenkomst inzake de 

invulling van de klimaatadaptatie.  

Het genoemde bedrag is niet vrij besteedbaar. € 40,- per m
3
 is het maximale bedrag. Als 

het goedkoper kan gaat het waterschap daar zeker voor.  

Als de hemelwaterafvoer volledig afgekoppeld wordt gaat dat op termijn een reductie van 

de zuiveringslasten met circa 30% geven.  

De verantwoording van de bedragen wordt weergegeven in de jaarrekening. 

Er wordt toegezegd dat bij externe communicatie tot uitdrukking komt dat het waterschap 

bijdraagt aan het creëren van ruimte voor water. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet beschikbaar te 

stellen van € 320.000,-. 

5  Vaststelling peilbesluit Stadskanaal 

Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of 

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit Stadskanaal 

vast te stellen. 

6 Vaststelling peilbesluit Winschoten 

Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of 

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit Winschoten 

vast te stellen. 
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7 Herijking zuiveringsstrategie 

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het een bestuurlijke afweging betreft 

en dat de commissie hiervan op de hoogte gehouden wil worden. De vraag rijst of het doel 

haalbaar is in de genoemde periode. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de 

medicijnresten en de effecten op de waterkwaliteit. Vanuit het algemeen bestuur wordt 

aangegeven dat dit ook geldt voor micro-plastics en nutriënten. 

Het algemeen bestuur complimenteert de dienst met de herijking zuiveringsstrategie. 

Mogelijk kan het waterbewustzijn gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bewustwording van 

medicijnresten in afvalwater en wat de burger hierin kan bijdragen. Indien er nieuwe 

ontwikkelingen zijn wordt het algemeen bestuur hiervan deelgenoot gemaakt. Evenals 

wanneer er resultaten bekend zijn t.a.v. het met onderzoek naar medicijnresten in 

afvalwater dat door een student wordt uitgevoerd.  

De heer Kuipers vraagt om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing wordt de 

vergadering hervat.  

Het algemeen bestuur vraagt om de zuiveringsstrategie uit te werken in concrete opgaven 

en verzoekt het dagelijks bestuur om in de vergadering van het algemeen bestuur van 

november 2017 met een uitwerking te komen. Het dagelijks bestuur zegt dit toe. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de herijking 

zuiveringsstrategie vast te stellen. Ook met dien verstande dat in de vergadering van het 

algemeen bestuur van november 2017 een plan van aanpak wordt geagendeerd waarom 

de verschillende te nemen maatregelen in tijd en geld zijn uitgewerkt. 

8 Vervolg slibstrategie, tussenoplossing 

Vanuit de commissie VVSW is stilgestaan bij het voorstel. De commissie geeft aan dat het 

tijdspad erg onder druk staat. Het bestuur wil goed geïnformeerd worden, ook over de 

bestuurlijke processen. 

De portefeuillehouder geeft aan dat er dinsdag 7 februari jl. overleg is geweest waarbij 

“plan A” geen optie meer is en er wordt teruggevallen op “plan B” waarbij een klassieke 

aanbesteding zal moeten plaatsvinden samen met waterschap Noorderzijlvest. De 

besprekingen hierover zullen op korte termijn volgen.   

Er kan geen inschatting gegeven worden hoeveel partijen zullen reageren op de 

aanbesteding. Return of investment is niet van toepassing omdat het waterschap niet zelf 

investeert maar het in de markt zet.  

Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit in afwijking van het voorstel om hiertoe op korte termijn af te 

spreken met waterschap Noorderzijlvest met daarbij de volgende aandachtspunten; 

- Bezien wordt of kolengruis uit een andere bron gehaald kan worden; 

- Ten aanzien van de aanbesteding: vragen naar korte termijn met prijs en lange termijn 

met prijs; 

- Bezien of bij de aanbesteding van slibverwerking de optie met en zonder kolengruis 

meegenomen kan worden.  

9 Rondvraag 

De heer In ’t Veld noemt het in kaart brengen van de bodem van de Drentsche Aa door 

middel van een helikopter met een “röntgenapparaat” en vraagt of het waterschap hiermee 

bekend is en/of financieel bijdraagt. 

De heer Van Hall antwoordt dat voor zover zijn kennis nu reikt het waterschap hier niet bij 
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betrokken is. Een uitgebreider antwoord is opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

 

De heer Bolhuis vraagt hoe het staat met de communicatie inzake het onderhoud van 

taluds waardoor uitstroom van drainages minder herkenbaar zijn. 

De heer Sinnema geeft aan dat hier aan gewerkt wordt en een uitgebreider antwoord 

wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.  

 

De heer Fonhof noemt de pilot duurzaam waterbeer waardoor tot 25% energiekosten 

bespaart kan worden en vraagt of het algemeen bestuur inderdaad in mei geïnformeerd 

wordt over de uitkomsten van de pilot. 

Hier wordt bevestigend op geantwoord. 

 

De heer Fonhof noemt de koffiekraam in Nieuwe Statenzijl die in weekenden aanwezig is 

op de parkeerplaats en vraagt naar eventuele leges die hiermee gemoeid zijn. 

De heer Van Hall antwoordt dat er geen leges mee gemoeid zijn en dat de eigenaar een 

visitekaartje is voor het waterschap en aan de eigenaar is een tijdelijke vergunning 

verleend.   

 

De heer Feijen vraagt of het waterschap in het gebied ook “graverij/overlast” heeft van 

bevers zoals in andere delen van Nederland het geval is. 

De heer Van Hall geeft aan dat er graverij heeft plaatsgevonden in de dijk bij de Hunze. Er 

was door deze graverij een reststukje waardoor er een acuut gevaar van doorbreken van 

de kade bestond. Hierover is contact opgenomen met de provincie en het gat is gevuld. 

Geconstateerd is dat hier nog geen gedragscode voor is. Hieraan wordt gewerkt.   

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 22 maart 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 

Wordt opgenomen in het 10-

puntenplan. 

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  

14 december 2016 Jaarlijkse evaluatie 

verantwoording gelden 

dierenwelzijn 

Wordt opgenomen in de 

jaarrekening. 

8 februari 2017 Bij externe communicatie over 

stedelijk water tot uitdrukking 

laten komen dat het waterschap 

bijdraagt aan het creëren van 

ruimte voor water 

 

8 februari 2017 Plan van aanpak voor de 

zuiveringsstrategie waarin 

verschillende te nemen 

maatregelen in tijd en geld zijn 

uitgewerkt 

 

8 februari 2017 Bespreken van genoemde 

punten mbt tussenoplossing 

slibstrategie met waterschap 

Noorderzijlvest 
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Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

8 mrt 2017 8.30 uur 

9.00 uur 

Hunze en Aa’s in cijfers 

Hunze en Aa’s over de grens 

Jans Bolding 

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  

 


