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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 maart 2016 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Bartelds, Blaauw, Bolhuis, Douwstra, Van Erp, Feijen,  Van Hall 

(dijkgraaf), In 't Veld, Koeneman, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur),  

Nieuwenhuis, Van der Ploeg, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames 

Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heren Doeven en Fonhof 

  

 

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. Een 

speciaal welkom voor de heer Jongejans, het nieuwe afdelingshoofd Schoon Water. 

Bij het vermelden van de afwezigen meldt de heer Van Hall dat de heren, Doeven en 

Fonhof, respectelijk de heer In ’t Veld en mevrouw Ten Have hebben gemachtigd om 

indien gestemd wordt over het onderwerp Energie een stem namens hen uit te brengen. 

2 Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Proefprocedure natuurterreinen: Via het bestuursnet bent u geïnformeerd over de 

voorgeschiedenis, uitkomst en consequenties van de proefprocedure natuurterreinen. 

Met de uitspraak van de Hoge Raad van november 2014 is het waterschap begonnen 

om de bezwaarschriften natuur af te handelen. Er is een nieuw bestand met 

natuurpercelen gemaakt waarbij gemiddeld per jaar het aantal hectares natuur ruim 

4000 hoger is dan waar het waterschap bij de aanslaglegging rekening mee had 

gehouden. In totaal wordt er € 1.150.418,- terug betaald. De effecten zijn beperkt en 

worden in de VJR 2016 en de MJR verwerkt. 

- Uitspraak VKA: Op 12 februari 2016 is de uitspraak binnengekomen inzake de VKA. In 

het vonnis is aangegeven dat het transporteren van bedrijfsafvalwater geen wettelijke 

taak voor het waterschap is. Het waterschap moet de bedrijven een redelijke termijn 

gunnen om aan de “nieuwe” situatie te wennen. De partijen hebben drie maanden de 

tijd om te beslissen om in hoger beroep te gaan. Zodra er meer bekend is wordt het 

bestuur via bestuursnet geïnformeerd.  

- Het Waterschapshuis: Tijdens de vergadering van 3 februari 2016 is het bestuur 

geïnformeerd over een mogelijk opnieuw toetreden tot het Waterschapshuis. Het 

dagelijks bestuur is aan het bezien of en onder welke condities het toetreden een optie 

is. 

- Bezoek dijkgraaf waterschap Rivierenland: Op 11 februari 2016 heeft de heer Van Hall 

de dijkgraaf van waterschap Rivierenland, de heer Bleker ontvangen. Er is gesproken 

over onder andere waterveiligheid in relatie tot aardbevingsrisico’s en de 

mogelijkheden tot innovatie binnen de waterschappen. Daarna is er een bezoek 

gebracht aan Ter Apel (koppeling Runde), de dichterstrap in Sellingen, de 

waterberging in Hamdijk en de sluis bij Nieuwe Statenzijl. 

- Jeugdbestuurder: Op 19 februari 2016 heeft de heer Van Hall kennis gemaakt met de 
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nieuwe jeugdbestuurder, de zestienjarige Roy Korte uit Foxhol. De vorige 

jeugdbestuurder Mara Min geeft het stokje door. Mara zat bijna twee jaar in het 

nationaal jeugdbestuur. Ze blijft wel het gezicht van Hunze en Aa’s. 

- Themabijeenkomst algemeen bestuur: Op 24 februari 2016 heeft het bestuur een 

goede bijeenkomst gehad in de Groninger Kroon. Het dagelijks bestuur vindt een 

dergelijke dag voor herhaling vatbaar en organiseert opnieuw een themabijeenkomst 

op 16 september. De datum staat reeds op het vergaderoverzicht gereserveerd voor 

een excursie. De discussie op 24 februari heeft er overigens toe geleid dat de 

geplande voorjaarsexcursie op 20 mei voor een groot deel in het teken staat van 

peilbeheer. Het programma ontvangt het bestuur te zijner tijd.  

- Overleg complexe schades: Op 3 maart hebben de heren Küpers en Van Hall samen 

met de dijkgraaf en de secretaris-directeur van waterschap Noorderzijlvest overleg 

gevoerd met de nationaal coördinator Groningen, de heer Alders over de complexe 

schades veroorzaakt door aardbevingen. 

- POV en slibstrategie: Het merendeel van het bestuur was aanwezig in Groningen voor 

de presentaties over de POV en de slibstrategie. Ten aanzien van de slibstrategie is 

een bestuursvoorstel ten behoeve van beide algemene besturen in voorbereiding. 

- Stukken ter tafel: 

- Het jaar van de ruimte – Unie van waterschappen; 

- Boek: Kunstlandschap – Drentsche Aa in aquarel – Geke Hoogstins; 

- Boek: Drenthe door dichtersogen; 

- Boek: Groningen: stad, land en letteren; 

- Nieuwsbrief Natura 2000 Drenthe 

- De Veldgids. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 3 februari 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 3, agendapunt 5: Energiebesparing en –opwekking:  Toegezegd wordt om de 

bespreking van dergelijke consulterende stukken ruimer te notuleren. 

 

Pagina 4, agendapunt 6: Rondvraag: Toegezegd wordt dat over het onderwerp peilbeheer 

van het waterschap met betrekking tot bodemdaling door aardgaswinning (ook extern) 

wordt gecommuniceerd. De manier waarop dit gebeurd wordt weergegeven in de bijlage 

van de besluitenlijst. 

 

Pagina 5: Lijst van toezeggingen: Indien een delegatie uit het algemeen bestuur wordt 

gemobiliseerd wordt er in de toekomst rekening gehouden met vertegenwoordigers uit 

zowel de “coalitie” als de “oppositie” overeenkomstig de toezegging van de dijkgraaf.  

Een dergelijke toezegging hoort niet thuis in de lijst van toezeggingen zoals is geopperd 

in de vergadering van het algemeen bestuur. Indien een delegatie uit het algemeen 

bestuur moet worden geformeerd dan wordt hier rekening mee gehouden en is hiermee 

een permanent aandachtspunt. 

 

Pagina 5, overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen: 

Belastingsysteem: Toegezegd wordt dat dit onderwerp behandeld wordt voor de 

zomervakantie op 6 juli 2016. 

4 Kader energiebesparing en -opwekking 

Ten aanzien van de volmachten die door de heren Doeven en Fonhof zijn afgegeven wordt 
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door een aantal leden van het algemeen bestuur aangegeven dit niet op prijs te stellen. De 

heer Van Hall geeft aan dat hij gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid omdat 

het reglement van orde dit niet uitsluit. Bij de aanstaande reglement wijziging zal dit 

worden aangescherpt. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de 

verschillende opmerkingen die zijn gemaakt niet terugkomen in het voorstel. 

De intentie van het voorstel spreekt aan en om de duurzaamheidsdoelstelling te halen mag 

geïnvesteerd worden. 

In de begeleidende brief en het voorstel worden tegenstrijdige zaken vermeld waarbij door 

het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit op elkaar afgestemd moet worden. 

Eveneens wordt aangegeven dat er vragen zijn over: 

- De doelstellingen (begrijpelijk en reëel); 

- Toepassing windenergie; 

- Financieel kader en lastenverzwaring; 

- Overgang van duurzame naar groene stroom; 

- In eigen beheer ontwikkelen van duurzame energieopwekking; 

- Verminderen bedienen van ingezetenen;  

- Afschrijvingstermijnen. 

Op verzoek van de heer Assies wordt de vergadering geschorst.  

Na de schorsing wordt de vergadering hervat.  

De heer Assies geeft aan dat er gelet op hetgeen in de vergadering aan de orde is 

geweest niet verder te gaan met bespreking van dit voorstel. Het voorstel aan het dagelijks 

bestuur is dan ook om dit voorstel terug te nemen en de opmerkingen die door het 

algemeen bestuur gemaakt zijn op te nemen in de tekst en de nota opnieuw in route te 

brengen.  

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel terug te nemen volgens genoemd voorstel. 

 

Besluit 

Het voorstel wordt teruggenomen door het dagelijks bestuur, aangepast en opnieuw in 

route te brengen.  

5  Vervolg pilotgebieden veenoxidatie 

Bij het pilotgebied Hongerige Wolf heeft het waterschap enige sturing in de uitstoot van 

CO2 door veenoxidatie. Dit is niet het geval in het pilotgebied Valthermond.  Met het 

vaststellen van de peilen is het waterschap afhankelijk van de provincie.  

Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er nieuwe inzichten zijn om verdroogd 

veen weer te vernatten.   

Er worden meerdere partijen betrokken om gezamenlijk eventuele problemen te takkelen. 

“Peil volgt functie” moet bij een aantal gebieden losgelaten worden. De fractie VVD geeft 

aan het hier niet mee eens te zijn. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-    kennis nemen van de problematiek in veengebieden en de uitgewerkte methodiek voor 

de pilotgebieden Valthermond en Hongerige Wolf door een presentatie in de plenaire 

vergadering van het algemeen bestuur; 

-    het delen van de opgedane kennis met stakeholders, maatschappelijke organisaties en 

overheden om een gedeeld beeld te krijgen over de problemen en kansen qua 

veenoxidatie en bodemdaling nu en in de toekomst; 

-    het starten van een gebiedsproces in Valthermond om samen met de stakeholders in 
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het gebied te komen tot een gedragen uitvoeringsplan. 

6 Brug Tjuchem 

Vanuit het dagelijks bestuur wordt aangegeven dat de komende jaren nog een aantal 

bestuursvoorstellen inzake bruggen aan het algemeen bestuur ter behandeling worden 

aangeboden. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een extra krediet van  

€ 95.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van Dallinga’s brug over het 

Afwateringskanaal van Duurswold in Tjuchem. 

7 Afwateringskanaal Fiemel 

Gevraagd wordt naar het verschil in kosten van het onderhoud van een reguliere 

watergang en de kosten van een watergang waar een natuurvriendelijke oever is 

aangelegd. Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

Voor de flora en fauna leveren de genoemde aanpassingen een verbetering op. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet van  

€ 1.111.000,- voor het project Afwateringskanaal Fiemel beschikbaar te stellen en het 

beschikbare programmakrediet NVO’s te verlagen met € 236.000,-.  

8 Concept beleidsvisie Dierenwelzijn (informatief) 

Vanuit het algemeen bestuur worden diverse opmerkingen gemaakt die hieronder kort 

verwoord worden: 

- Bij de vismigratie wordt gemist hoe wordt omgegaan met schade aan vis door 

gemalen. 

- De fauna in en om het water wordt genoemd maar er wordt niet in gegaan op 

huisdieren. 

- Gemist wordt hoe om te gaan met de grote (groeiende) hoeveelheid ganzen die op dit 

moment in het gebied zit. 

- De jacht valt per 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Dit is 

niet meegenomen in de visie. 

- Eveneens wordt de (mogelijke) terugkeer van de wolf niet genoemd. 

- Organisaties als dierenbescherming, dierenambulance, stichting vissenbescherming 

en politie zouden meegenomen moeten worden in het stakeholdersoverleg.  

- Vanuit de fractie Partij voor de Dieren worden enkele opmerkingen op schrift 

aangeleverd bij portefeuillehouder. 

De suggesties en opmerkingen die gemaakt zijn door het algemeen bestuur worden 

meegenomen in het stakeholdersoverleg van 26 mei a.s. 

9 Rondvraag 

De heer Blaauw informeert naar de ontwikkelingen met gemeenten inzake Hefpunt. 

De heer Van der Ploeg antwoordt dat Hefpunt in gesprek is met de gemeente Groningen. 

Meerdere gemeenten hebben aangegeven met Hefpunt om tafel te willen. Hefpunt geeft 

aan de zaken met de gemeente Groningen eerst goed in gang te zetten en daarna te 

kijken wat te doen met andere gemeenten. 

 

De heer Feijen vraagt hoe er wordt omgegaan met peilbuizen in het beheergebied 

(monitoring bodemdaling). 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 
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Op 24 juni 2015 is door het algemeen bestuur een besluit genomen over de onteigening 

van gronden Westerwoldse Aa. De heer Van Erp informeert naar de stand van zaken. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

 

De heer Vertegaal biedt de portefeuillehouder de heer Van der Ploeg een notenboom aan 

die de heer Vertegaal eerder die dag heeft ontvangen bij een bijeenkomst 

Deltaprogramma over de vormgeving van de klimaatverandering met de titel “Wel goed 

watergeven”. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2016. 

 

 

 

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 

Na afloop landelijk project 

(2016). Tussenrapportage 

staat sinds december 2015 op 

bestuursnet. 

19 maart 2014 Informatie verstrekken over 

verschillende 

financieringsstromen zoals GLB 

en Deltafonds. 

Nnb 

26 maart 2015 Reactie brief zwerfvuil Overleg met briefschrijvers 

heeft plaatsgevonden. 

Gemeente, provincie en 

waterschappen worden 

gemobiliseerd voor 

gezamenlijke actie. 

11 november 2015 Kijken naar overschrijdingen 

GBM’s kassengebied 

 

11 november 2015 Evaluatie fractieondersteuning Uiterlijk juli 2016 

 

 

 
Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

11 mei 2016 8.30 of 

9.00 uur 

Social Media Extern 

6 juli 2016 9.00 uur Belastingsysteem Harm Küpers 

nnb 9.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 
 


