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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 22 maart 2017 

 

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

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

directeur), Nieuwenhuis,  Van Riemsdijk, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich 

en dames Eshuis, Ten Have, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      Mevrouw Heeringa 

  

 

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.  

Mevrouw Heeringa is afwezig in verband met een bijeenkomst veenoxidatie. De heer 

Douwstra neemt de honneurs voor haar waar. 

2a Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Noordelijk belastingkantoor (NBK): De heer Batelaan krijgt het woord. De uitspraak 

inzake Centric en NBK is ontvangen en op bestuursnet geplaatst. Het vonnis is in het 

voordeel van NBK. Er worden geen extra vertragingen verwacht.    

- Communicatie: De heer Batelaan geeft aan dat er op bestuursnet een memo is 

geplaatst met de tussentijdse evaluatie van de communicatie uitwerking 2016-2017. Er 

is de afgelopen periode gewerkt aan een verbeterslag. Voor wat betreft transparantie 

ontvangen de bestuursleden, als vertegenwoordigers van onze inwoners, op korte 

termijn een mail met drie vragen over dit onderwerp. De reacties worden gebruikt voor 

de uitwerking van de communicatiereacties.  

- Drie DB’s in gemaal Rozema: Op 6 maart 2017 ontving het dagelijks bestuur van 

waterschap Hunze en Aa’s de dagelijks besturen van Wetterskip Fryslân en 

waterschap Noorderzijlvest. Naast de hernieuwde kennismaking is er gesproken over 

gezamenlijke zaken zoals de POV Waddenzeedijken, Noordelijk Belastingkantoor, 

Beverprotocol en MURA. 

- Feestelijke afsluiting herinrichting Haren: Op 10 maart jl. is de Herinrichting Haren 

feestelijke afgesloten in Dorpshuis De Hoeksteen in Noordlaren. De heren Douwstra, 

en Küpers waren hierbij aanwezig. 

- Burgemeester van Loppersum: Op 16 maart 2017 heeft de heer Van Hall de heer 

Roodenboog, burgemeester van Loppersum, bezocht. 

- Waterschapsdag: Maandag 20 maart jl. vond de Waterschapsdag plaats in Den Haag. 

Het thema was “klimaatverandering”. De heren Batelaan, Küpers en Van Riemsdijk 

waren er van ons waterschap bij aanwezig.  

- Wandelen voor water: Op 22 maart wandelden bijna 250 leerlingen voor water in 

Smeerling. De totale opbrengst van de wandeling is ruim € 6.800,-. Door de 

vermeerdering van Aqua for All komt het totaal op € 12.300,-. De hoogste opbrengst in 

de afgelopen zes jaar. Het geld wordt gebruikt voor waterprojecten, sanitatie en 

voorlichting van AMREF Flying Doctors in de stedelijk gebieden van Ethiopië. De heer 
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Douwstra heeft de kinderen welkom geheten en het startschot verricht. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 8 februari 2017  

Pagina 4, agendapunt 9: Rondvraag 

“De heer Fonhof noemt de koffiekraam…..eventuele leges die hiermee gemoeid zijn.” moet 

zijn “De heer Fonhof noemt de koffiekraam….. eventuele kosten die hiermee gemoeid 

zijn.” 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 1-2, agendapunt 2a: Mededelingen: Gevraagd wordt naar de kosten met 

betrekking tot het Noordelijk Belastingkantoor. De heer Van Hall antwoordt dat dit voor de 

vergadering van 19 april a.s. geagendeerd wordt.  

 

Pagina 3, agendapunt 7: Herijking zuiveringsstrategie: Anders dan in de besluitenlijst staat 

wordt toegezegd dat het plan van aanpak voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 

wordt geagendeerd en dat in het plan inzicht wordt gegeven over de afwegingen die zijn 

gemaakt.  

 

Pagina 4, agendapunt 9: Rondvraag: De heer Bolhuis vraagt hoe de communicatie over 

het nieuwe maaibeleid wordt vormgegeven. Is dit door middel van één op één 

gesprekken? 

De heer Sinnema antwoordt dat het een traject is waar volop mogelijkheden zijn voor alle 

betrokken organisatie. Er zullen avonden georganiseerd worden waar nadrukkelijk het 

nieuwe maaibeleid wordt uitgelegd. 

 

Overzicht onderwerpen plenaire commissievergaderingen:  

Met instemming van het algemeen bestuur komen de onderwerpen “de verweesde burger” 

en “heb lef” te vervallen en daarvoor komt, op 21 juni 2017, in de plaats “socialisering van 

het waterbeheer” met als ondertitel “Heb lef om breder te kijken”. 

De plenaire bijeenkomst op 5 april wordt benut om het algemeen bestuur bij te praten over 

alle facetten van handhaving. 

Naar aanleiding van het overzicht geeft de heer Assies te kennen bijgepraat te willen 

worden over de heffingen en achterliggende problematiek. Vanwege de relatie met de 

werkzaamheden van de CAB zegt het dagelijks bestuur toe om te bezien hoe en wanneer 

dit vorm kan worden gegeven. Dit wordt opgenomen in het overzicht van de plenaire 

commissievergaderingen. 

 

Bijlage bij besluitenlijst: 

Er is een bijlage meegestuurd bij de besluitenlijst waarin meer informatie is opgeschreven 

over de kolengruisdoseringsdiscussie die is aangehaald in de vergadering van het 

algemeen bestuur op 8 februari 2017. 

Waterschap Noorderzijlvest heeft aangegeven dat eventuele extra kosten die ontstaan, 

door een andere methode dan het onttrekken van water door middel van kolengruis, voor 

rekening zijn van waterschap Hunze en Aa’s.  

De aanbesteding vindt op een zo’n kort mogelijke termijn plaats en geldt voor een periode 

van drie jaar met een mogelijke verlenging van drie jaar. Dit is afhankelijk van de 

aanbieders. 
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Indien er aanvullende informatie bekend is wordt het algemeen bestuur hiervan op de 

hoogte gesteld. 

In het najaar wordt er een fundamentele discussie gevoerd met het algemeen en dagelijks 

bestuur over maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en de financiële 

keuzes hierin.  

4 Opheffen stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en Aa’s 

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

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met het 

opheffen van de stichting beheer derdengelden advocaten waterschap Hunze en Aa’s. 

5  Aanpak wateroverlast 

Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat dit een positief voorstel is voor zowel 

burgers als landbouw. 

Er worden pilots uitgevoerd met twee gemeenten en met de landbouwsector. De ambitie 

komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Financieel gezien is het waterschap 

verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. De gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de communicatie in de richting van de bewoners bij de aanpak van 

wateroverlast. Op 20 april a.s. vindt er een symposium ruimtelijke adaptatie plaats 

waarvoor bestuurders van gemeenten worden uitgenodigd.  

Dit voorstel is op hoofdlijnen. Er vindt een nadere uitwerking plaats indien het algemeen 

bestuur instemt met het voorstel.  

De resultaten van de uit te voeren stresstest worden aan het algemeen bestuur 

aangeboden zodra deze bekend zijn. Indien bodemdalingsonderzoek leidt tot 

aanpassingen dan wordt dit meegenomen in de stresstest. Er wordt nog gesproken over 

de verdeling van de financiering voor wat betreft de kosten van de pilots. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Het DV2050 besluit te handhaven dat we voor 2025 geen maatregelen op de EKDB 

nemen om het effect van klimaatverandering op te heffen. 

- In landelijk gebied in 2017 samen met de landbouwsector 2 pilots op te zetten waarin 

we in 2018 gaan onderzoeken hoe we schade door extreme buien in landelijk gebied 

kunnen verminderen; 

- In stedelijk gebied in 2017 samen met de gemeenten 2 pilots op te zetten waarin we 

onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de schade door extreme buien in 

stedelijk gebied te verminderen; 

- Aan de beide provincies voor te stellen de derde toetsingsronde voor de NWB-

inundatienormen over te slaan omdat deze niet zal leiden tot verminderen van schade 

door wateroverlast in ons gebied. 

6 Stedelijke wateropgave Assen – waterberging Bosbeek-Nijlandsloop 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat er enige discussie heeft plaatsgevonden 

met betrekking tot de kosten. Het gaat om 8.000 m
3
 á € 25,- per m

3
. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet van € 200.000,- 

beschikbaar te stellen voor de realisatie van 8.000 m
3
 waterberging binnen het project 

Herinrichting Bosbeek-Nijlandsloop. 
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7 Vaststelling peilbesluit Assen 

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

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel het peilbesluit Assen vast te 

stellen.  

8 Rondvraag 

De heer Van Riemsdijk vraagt of het waterschap gebruik maakt van de 6 ton die 

beschikbaar gesteld is voor greendeal energy voor waterschappen. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

 

De heer Van Riemsdijk geeft aan dat de petitie m.b.t. investeringsprogramma die bij de 

waterschapsdag is aangeboden mogelijk interessant is voor de overige leden van het 

algemeen bestuur. Tevens vraagt de heer Van Riemsdijk of het waterschap Hunze en Aa’s 

hier volledig achter staat. 

De heer Van Hall antwoordt dat het investeringsprogramma enige weken geleden aan de 

orde is geweest bij een overleg tussen de dijkgraven en gedeputeerden water van de 

provincies. Met de VNG, IPO, Unie van Waterschappen is afgesproken wat er als 

inspanning moet worden gedaan. Dat wordt aangeboden aan het kabinet. De 

waterschappen steken vergaand en als vooroplopers de nek uit.  

 

De heer Fonhof vraagt of het inkoop- en aanbestedingsbeleid op bestuursnet geplaatst 

kan worden. 

Dit wordt toegezegd. 

 

De heer Van Erp vraagt naar de voortgang omtrent het Waterschapshuis naar aanleiding 

van het besluit door het algemeen bestuur op 5 oktober 2016 om toe te treden tot het 

Waterschapshuis. 

De heer Van Hall geeft aan dat dit geaccordeerd is in de vergadering van het 

Waterschapshuis. De stukken liggen nu bij de provincie Utrecht voor goedkeuring. Indien 

de provincie instemt treedt waterschap Hunze en Aa’s weer toe tot het Waterschapshuis 

en vertegenwoordigd de heer Batelaan het waterschap in het bestuur van de GR van het 

bij het waterschapshuis. 

 

De heer Doeven noemt dat vorige maand waterschap Vechtstromen is toegetreden tot een 

pact met Duitse partners om medicijnresten uit afvalwater te halen en vraagt of het bestuur 

hier informatie over kan krijgen of dat het waterschap hier bij aansluit.  

De heer Van Hall geeft aan dat de stromen bij waterschap Vechtstromen oost west lopen 

en er daardoor meer aanleidingen zijn om de Duitse partners op te zoeken.  

Het uit het water halen van medicijnresten naast gewasbeschermingsmiddelen en 

nutriënten is een enorm item in Den Haag. Het kan zijn dat vanuit Den Haag qua 

wetgeving een opdracht komt. Vechtstromen loopt hiermee voorop. 

De heer Küpers vult aan dat er een uitnodiging is binnengekomen vanuit de commissie 

waterketens en emissies voor een 2 daagse bijeenkomst om met Zwitserse en Duitse 

vertegenwoordigers kennis uit de wisselen voor het verwijderen van medicijnresten uit 

afvalwater. Met de heer Douwstra wordt gekeken wie het waterschap zal 

vertegenwoordigen.  
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De heer Vertegaal noemt de brief van de Unie voor de kabinetsformatie. Er was een 

passage over waterkwaliteit waarin werd aangegeven dat bij bestrijdingsmiddelen het niet 

agrarisch gebruik mee werkt aan de kwaliteitsverbetering.  

De heer Van Hall neemt hiervan kennis. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 19 april 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 19 april 2017  

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 

Voor behandeling begroting 

2018 

22 maart 2017 Discussie maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, 

duurzaamheid en de financiële 

keuzes 

Najaar 2017 
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Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

24 mei 09.00 uur Heffingen Eenje van Wijngaarden 

21 juni 2017 09.00 uur Socialisering van waterbeheer; Heb lef om 

breder te kijken! 

 

Alfred van Hall  

nnb 09.00 uur Kwijtscheldingsbeleid  Harm Küpers 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

    

 


