Algemeen Bestuur
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 11 november 2015
Aanwezig: De heren Bartelds, Blaauw, Bolhuis, Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, Fonhof,
Van Hall (dijkgraaf), Koeneman, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur),
Nieuwenhuis, Van der Ploeg, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames
Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst
Tevens:
De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst)
Afwezig:
Mevrouw Eshuis en de heren Assies en In ‘t Veld

Agendanr.
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Onderwerpen en besluiten
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.
Mededelingen
De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen:
- Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB): De ad-hoc CAB is
door het Uniebestuur gevraagd om onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het
belastingstelsel van de waterschappen op middellange termijn. Het onderzoek richt
zich zowel op de watersysteem- als de zuiverings- en verontreinigingsheffing.
Waterschap Hunze en Aa’s is als “proefwaterschap” uitgekozen. Dat betekent dat de
Commissie het bestuur heeft bevraagd op hun visie aangaande het belastingsysteem.
De commissie heeft hiertoe zeven bestuurders gesproken, de vier leden van het
dagelijks bestuur en drie vertegenwoordigers van het algemeen bestuur. Uitgaande
van de criteria politiek/belang, oud/nieuw, ingezetenen/geborgd en affiniteit zijn de
dames Heeringa, Plas-Kerperin en de heer Assies gevraagd om het algemeen bestuur
te vertegenwoordigen. Het overleg heeft maandag 9 november plaatsgevonden. De
heer Küpers heeft tijdens een vooroverleg de bestuurders bijgepraat over het
vigerende belastingsysteem. Gelet op de importantie heeft het dagelijks bestuur
gemeend u de presentatie van de secretaris-directeur niet te onthouden. Op 20 januari
houdt de heer Küpers zijn presentatie plenair voorafgaand aan de
commissievergaderingen.
- Heb lef: Het boekje “Heb lef”, die ter tafel ligt, is een boekje dat is gemaakt naar
aanleiding van de bevindingen uit het OESO Rapport ‘Watergovernance in the
Netherlands”. Hierin wordt een toekomstbeeld geschetst voor het
waterbeheersysteem. Ook dit wordt aan de hand van een presentatie gepresenteerd
door de dijkgraaf op 20 januari 2016 voorafgaand aan de commissievergaderingen.
- Themadiscussie Beheerprogramma: Op 30 september 2015 is er afgesproken om
onderwerpen te bespreken die gelinkt zijn aan onderwerpen zoals genoemd in het
vastgestelde beheerprogramma. Besloten is om dit te doen aan de hand van thema’s.
Hiertoe is de datum 24 februari 2016 geprikt. De bijeenkomst vindt plaats in de
Groninger Kroon te Finsterwolde van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch.
- Communicatietraining: Op 7 en 14 oktober heeft een groot deel van het algemeen
bestuur een communicatietraining gevolgd onder leiding van de heer Bouma. Deze
training is enorm zinvol geweest.
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Uniebestuur: Mede vanwege de nieuwe waterschapsbesturen zijn er in het
Uniebestuur meerdere verschuivingen. Er zijn vier vacatures. Twee in te vullen door
dijkgraven en twee door leden van de dagelijks besturen. In overleg met onze
buurwaterschappen wordt gekeken naar een mogelijke kandidaat vanuit Noord
Nederland.
- Burgemeester en wethouders gemeente Oldambt: Op 13 oktober was het dagelijks
bestuur op uitnodiging op bezoek bij de burgemeester en wethouders van de
gemeente Oldambt. Er is onder meer gesproken over de aardbevingenproblematiek,
waterketen en de Blauwe Stad.
- Bezoek dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht: De dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht, de heer Van den Top was op 29 oktober op bezoek bij de heer Van Hall.
- Stukken ter tafel:
- Heb Lef – Unie van waterschappen;
- Doorstroom – Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa;
- Groene daken nader beschouwd – STOWA en stichting Rioned;
- Congres verslag “Het experiment van de Drentsche Aa.
- Agendapunt 9: Op voordracht van de initiatiefnemer van het voorstel stelt het dagelijks
bestuur voor om het voorstel in te trekken. Het onderwerp komt terug op het moment
dat de bestuurlijke constellatie wordt geëvalueerd. Met instemming van het algemeen
bestuur wordt het agendapunt van de agenda gehaald.
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 30 september 2015
Pagina 3, agendapunt 3: De zin “De heer Woldring vraagt….” moet zijn “De heer Wollerich
vraagt…..”.
Pagina 4, agendapunt 8: De zin “Toegezegd is de rapportage waterkwaliteit……” moet zijn
“Toegezegd is de rapportage waterkwaliteit vanaf 2016 jaarlijks op te voeren als
agendapunt”. De zin “Het algemeen ….. zienswijze, afhandeling en status ervan” moet zijn
“Het algemeen ……. zienswijzen, afhandeling en status ervan”.
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pagina 2, agendapunt 2: De heer Vertegaal informeert naar de stand van zaken met
betrekking tot het advies inzake geborgde zetels van de Adviescommissie Water (ACW).
De heer Van Hall antwoordt dat het dagelijks bestuur van de Unie door een aantal
dijkgraven is geconfronteerd met het onprettige gevoel dat de leden niet hebben kunnen
reageren op de brief. Het is nu wachten op de ontwikkelingen zoals de Minister dit naar de
kamer stuurt en zoals die binnen de boezem van het uniebestuur aan bod komt of de
bekostiging niet moet verbonden worden met bestuurssamenstelling. Op het moment dat
er meer bekend is wordt het algemeen bestuur geïnformeerd.
Pagina 4, agendapunt 8: Mevrouw Potharst vraagt om de rapportage waterkwaliteit op
internet te zetten.
Aangegeven wordt dat de rapportage waterkwaliteit op bestuursnet staat.
Najaarsrapportage 2015
Naar aanleiding van de lozing grondwateronttrekking geeft het dagelijks bestuur aan dat er
een miscalculatie heeft plaatsgevonden en er enige achterstand is in de afwerking.
Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er van de Waterbeheerprogramma
2016-2021 een goed leesbare en zoekbare digitale versie moet komen nu er geen
gedrukte versie wordt uitgebracht.
Gevraagd wordt of er bij het kappen van bomen een herplantingsplicht is. Een antwoord
wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel kennis te nemen van de
najaarsrapportage 2015 en de tweede begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
Begroting 2016
Enkele bestuursleden geven aan moeite te hebben met de 6% stijging van de kosten voor
ongebouwd en een verlaging van natuur met 13%. In verband met de juridische uitspraak
(de wet) kan het waterschap niet schuiven met de verdeling van de kosten.
Er wordt toegezegd dat de evaluaties van de effecten van het afvissen van de Hunze en
de lozing grondwateronttrekkingen worden gedeeld met het algemeen bestuur.
Gevraagd wordt om de invulling van de bezuinigingsdoelstelling eerder met het algemeen
bestuur te delen dan in de voorjaarsrapportage. Een antwoord wordt opgenomen in de
bijlage van de besluitenlijst.
Een eventuele rentestijging vertaalt zich sterk uitgedempt in de rekenrente van de
begroting. Voor energie geldt dat we een contract hebben dat nog enkele jaren loopt.
Indien de premie van het ABP en/of de personeelskosten stijgen dan wordt dit in de
voorjaars- of najaarsrapportage aangepast.
Het waterschap houdt bij hoeveel bosgrond wordt omgezet naar regulier landbouwgrond
en vice versa.
Indien beleidsdoelen eerder kunnen worden gerealiseerd dan wordt dit ondersteund door
het dagelijks bestuur.
Toegezegd wordt om het algemeen bestuur via bestuursnet meer inzicht te verschaffen
over de begrotingscijfers.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de begroting 2016 vast te
stellen en kredieten ter grootte van in totaal € 4.864.000,- beschikbaar te stellen voor de in
bijlage 1 genoemde C-investeringen.
Belastingverordeningen 2016
Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of
aanmerkingen.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de verordening
watersysteemheffing Hunze en Aa’s 2016, de verordening zuiveringsheffing Hunze en Aa’s
2016 en de verordening verontreinigingsheffing Hunze en Aa’s 2016 en alle daarbij
behorende bijlagen vast te stellen.
Projectplan Tusschenwater
Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap met project Tusschenwater.
Aangegeven wordt dat de verlaging van de CO2-uitstoot niet voorkomt in het projectplan.
Vanuit het algemeen bestuur wordt aandacht gevraagd voor de “kwetsbare soorten”.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan
Tusschenwater vast te stellen.
Vaststelling peilbesluit Tusschenwater
De portefeuillehouder benadrukt de goede samenwerking met Stichting Het Drentse
Landschap, provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo en waterbedrijf Groningen. In dit
peilbesluit zijn de belangen van alle partijen veilig gesteld.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit
Tusschenwater vast te stellen.
Fractieondersteuning/fractieopvolging
Op voordracht van de initiatiefnemer van het voorstel stelt het dagelijks bestuur voor om
het voorstel in te trekken. Het onderwerp komt terug op het moment dat de bestuurlijke
constellatie wordt geëvalueerd. Met instemming van het algemeen bestuur wordt het
agendapunt van de agenda gehaald.
Rondvraag
Mevrouw Heeringa vraagt of het dagelijks bestuur wil kijken naar mogelijkheden om te
voorzien in sanitaire voorzieningen bij accommodaties waar oorlogsvluchtelingen worden
opgevangen.
De heer Van Hall geeft aan dat het signaal duidelijk is en dat het dagelijks bestuur zich hier
over gaat beraden. Een uitgebreid antwoord wordt op bestuursnet geplaatst.
Mevrouw Potharst informeert naar de risico’s die eventuele uitbreiding van de
stikstoffabriek met zich mee brengt.
De heer Van Hall antwoordt dat ervaringen meegenomen worden in de overweging en er
goed overleg plaatsvindt met de Gasunie. De onderhandelingen worden afgewacht. Het
waterschap blijft alert op de risico’s.
De heer Douwstra geeft aan dat er bepaalde kasgebieden een hoge overschrijding hebben
van gewasbeschermingsmiddelen en hoort graag wat het waterschap hier aan doet.
Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.
De heer Van der Ploeg geeft aan dat de uitspraak van de commissie WNT inzake Hefpunt
op zich laat wachten. Dit in verband met een eerdere melding dat de uitspraak in oktober
werd verwacht.

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 3 februari 2016.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Alfred van Hall,
dijkgraaf
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Lijst van toezeggingen
Datum
20 november 2013

Toezegging
Stand van zaken met betrekking
tot muskusrattenbeheer

19 maart 2014

Informatie verstrekken over
verschillende
financieringsstromen zoals GLB
en Deltafonds.
Reactie brief zwerfvuil

26 maart 2015

11 november 2015
11 november 2015

Evaluatie lozingen
grondwateronttrekkingen
Kijken naar overschrijdingen
GBM’s kassengebied

Afdoening
Na afloop landelijk project
(2016). Tussenrapportage eind
2015.
Nnb

Overleg met briefschrijvers
heeft plaatsgevonden.
Gemeente, provincie en
waterschappen worden
gemobiliseerd voor
gezamenlijke actie.
De evaluatie is vanaf 19 januari
2016 te vinden op bestuursnet.

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen
Datum
20-01-2016
09-03-2016

Tijd
8.30 uur
8.30 uur

Onderwerp
Energiebesparing- en -opwekking
“Heb lef”

Door
Wiebe van der Ploeg
Alfred van Hall

09-03-2016

9.00 uur

Belastingsysteem

Harm Küpers
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