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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 25 mei 2016 

 

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

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

directeur),  Van der Ploeg, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames 

Eshuis, Ten Have, Plas en Potharst   

Tevens:       De dames Bergman en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      Mevrouw Heeringa en de heer 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.  

2 Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

Schriftelijk: 

- Plan van aanpak maatregelen in glastuinbouwgebieden: Vanuit het algemeen bestuur 

wordt het advies gegeven het aantal BOA’s te versterken voor meer en betere 

handhaving. Het advies wordt voor kennisgeving aangenomen en meegenomen. 

Mondeling: 

- Commissieverslagen: De commissieverslagen zijn op bestuursnet en internet 

geplaatst. Dit is aangegeven in de mail die de bestuursleden op vrijdag ontvangen met 

het overzicht van de geplaatste nieuwsitems op bestuursnet. 

- Uitspraak VKA: In de uitspraak die 12 februari 2016 is ontvangen inzake de VKA meldt 

de heer Van Hall dat de bedrijven hebben besloten om tegen het vonnis in hoger 

beroep te gaan.  

- Advies Winningsplan: Het waterschap is door het Ministerie gevraagd een advies te 

geven op het Winningsplan Groningen Gasveld 2016, zoals de NAM dat heeft 

opgesteld. Het advies is inmiddels gereed en wordt voor 31 mei naar de Minister 

gestuurd.  Vanaf het begin is op dit dossier gezamenlijk opgetrokken. Ook de reactie is 

gezamenlijk met alle overheden in de provincie Groningen voorbereid. Het aandeel 

van het waterschap beperkt zich tot het functionele domein. 

- Handhaving: In 2015 is er in totaal 16 keer gewaarschuwd waar het gaat op 

“doodspuiten” van taluds door landbouwers in het gebied van de Drentse Monden en 

het Drentsche Aa gebied. Nu, halverwege het jaar zijn 32 overtredingen geconstateerd 

en is 26 keer gewaarschuwd. Overtreders worden aangeschreven inzake de 

overtreding, gebeurt het een tweede keer dan volgt een boete en doormelding. Vanuit 

het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er ook handhaving moet plaatsvinden 

van het afvalwater dat uit de “pijpjes” komt. En dat de handen ineen geslagen moeten 

worden door de diverse overheden. 

- Monitor Onderzoek Integriteit en Veiligheid politieke ambtsdragers: Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK) heeft opdracht gegeven een 

onderzoek te houden naar het beleid van overheidsinstellingen gericht op integriteit en 

veiligheid en de mate waarin agressie, geweld en integriteitschendingen vóórkomen. 
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De integriteitsregelingen zoals die in de vorige bestuursperiode zijn vastgesteld zijn te 

vinden op bestuursnet, alsmede de vragenlijst. Het waterschap is bezig om een 

programma te maken voor het bestuur hoe om te gaan met agressie en geweld. 

- Symposium Dierenwelzijn: Op 15 juni a.s. organiseert het waterschap een symposium 

Dierenwelzijn en Biodiversiteit voor belangengroepen. De uitnodiging staat op 

bestuursnet. De leden van het algemeen bestuur zijn van harte welkom, evenals 

mensen uit het netwerk. 

- Bevindingen Commissie Aanpassing Belastingstelsel: Een tussenrapportage van de 

CAB is op bestuursnet geplaatst. De secretaris-directeur geeft op 6 juli a.s. om 17.00 

uur een nadere toelichting en gaat in op de vervolgprocedures. Vanuit het algemeen 

bestuur wordt gevraagd wat de rol van het algemeen bestuur is en of er ongevraagd 

advies gegeven mag worden. De heer Van Hall antwoordt dat er altijd advies gegeven 

mag worden d.m.v. bijvoorbeeld een brief aan de commissie. 

- Wandelen voor Water: Op 22 maart 2016 hebben leerlingen van zes basisscholen in 

het gebied van het waterschap meegedaan aan de jaarlijkse “Wandelen voor water”. 

De heer Sinnema heeft hiervoor het startschot gegeven. De leerlingen wandelen zes 

km met zes liter water. Zo ervaren de leerlingen hoe veel hun leeftijdsgenoten in 

ontwikkelingslanden dagelijks moeten doen om aan water te komen. De kinderen 

haalden ruim € 2.000,- op. Aqua for All heeft dit bedrag verdubbeld. Het geld gaat naar 

waterprojecten van Amref Flying Doctors in Ethiopië. 

In dit kader wijst de heer Van Hall op het jaarlijkse Westerwolde Wandelweekend dat 

op 25 en 26 juni plaatsvindt. Het waterschap is aanwezig om flesjes water te verkopen 

waarvan de opbrengst naar Amref Flying Docters gaat. Aanmelden kan tot 10 juni a.s. 

De startplaats is in de werkplaats in Veele. 

- Bijeenkomst drie DB’s: Op 30 maart 2016 vond het jaarlijkse formele overleg plaats 

tussen de drie dagelijks besturen van wetterskip Fryslân, en de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Er is gesproken over de stand van zaken van het 

Noordelijk Belasting Kantoor en het gezamenlijk optrekken in dijkring 6. 

- Bezoek watergraaf de heer Kuks: Op 7 april 2016 heeft de heer Van Hall de 

watergraaf de heer Kuks van waterschap Vechtstromen bezocht.  

- Bezoek gedeputeerde Jumelet: Op 15 april 2016 heeft de heer Van Hall gedeputeerde  

Jumelet van de provincie Drenthe in het provinciehuis ontmoet. Onderwerp van 

gesprek was natuur en natuurbeleid. Volgende week maandag komt de heer Bijl als 

nieuwe gedeputeerde van de provincie Drenthe kennis maken met het dagelijks 

bestuur. 

- Social media: De heer Aart Paardekooper heeft een interessante inleiding verzorgd 

over de invloed van Social Media tijdens de plenaire bijeenkomst op 11 mei jl. Deze 

bijeenkomst heeft later een vervolg gehad, namelijk een workshop over het sturen van 

berichten via Social Media. 

- Noordelijk Belasting Kantoor: Op 11 mei jl. waren een aantal bestuursleden aanwezig 

bij waterschap Noorderzijlvest, waar een informatieve bijeenkomst was georganiseerd 

over het Noordelijk Belasting Kantoor. Hier is een inleiding verzorgd en er konden 

vragen gesteld worden aan het dagelijks bestuur van Hefpunt. Er wordt vanuit het 

algemeen bestuur geïnformeerd of er ook regels opgesteld zijn inzake 

toetreding/uittreding. De heer Van der Ploeg geeft aan dat hier naar gekeken wordt. 

- Kick off: Op 12 mei 2016 is een middag georganiseerd in Zeegse waarbij de kick off is 

gegeven ten aanzien van de uitvoering van projecten in het kader van de 

Oppervlaktewaterwinning in de Drentsche Aa. Het gaat hierbij om het gebied mooi en 

het drinkwater schoon te houden van met name onkruidbestrijdingsmiddelen en 
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gewasbeschermingsmiddelen. 

- Voorjaarsexcursie: Vrijdag 20 mei 2016 is er een excursie voor het algemeen bestuur 

georganiseerd. Dit was op alle fronten een hele goede en informatieve dag. 

- Vismigratiedag: Op 21 mei jl. was het Wereldvismigratiedag. Het waterschap heeft bij 

Nieuwe Statenzijl laten zien waarom het werk van o.a. de waterschappen voor vissen 

zo belangrijk is. 

- Hackdemo: 24 mei 2016 hebben we een demonstratie gehad hoe makkelijk het is om 

een mobiele telefoon te hacken. De inleidingen die hier gegeven zijn, zijn bedoeld om 

bewustwording te creëren.  

- Afsluiting herinrichting Midden-Groningen: Op 27 mei a.s. wordt op feestelijke wijze de 

afsluiting van het herinrichtingswerk in Midden-Groningen gemarkeerd. Dit na bijna 25 

jaar voorbereiding en uitvoering. In het gebied is 6300 ha landbouwgrond opnieuw 

ingericht waarvan 1700 ha natuurgebied.   

- Stukken ter tafel: 

- Folder Deurzerdiep en omgeving – Staatsbosbeheer; 

- Doorstroom nr. 26, april 2016 – nationaal beek- en esdorpenlandschap 

Drentsche Aa. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 maart 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarrekening 2015 

Voor wat betreft pagina 57, “zuivering Veendam” is in het verslag van de commissie FAZ 

een aangepaste tekst opgenomen. Dit is de juiste tekst. 

Het algemeen bestuur uit waardering voor de duidelijke weergave van de jaarrekening. Het 

algemeen bestuur ziet in de begroting en de meerjarenraming het voordeel terug. De 

eerste punten die voorvloeien uit het coalitieakkoord zijn zichtbaar in de meerjarenraming 

(MJR). De relatie “personeel en inzet derden” kan niet strakker gepland worden. Soms is 

er na-eb effect van bijvoorbeeld pensioenen en cao. Het beter monitoren van het 

begrotingsbeheer is een algemeen doel van het waterschap. 

Voor wat betreft chemicaliën en energiegebruik is het een doelstelling om beide te 

verlagen. Op het optimaliseren van bedrijfsprocessen wordt in de zuiveringsstrategie 

uitgebreid ingegaan, inclusief het onderwerp struviet.   

In de MJR wordt de waterketen verder uitgewerkt en zijn de ontwikkelingen van het 

coalitieakkoord zichtbaar. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

 1. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

      - bestemmingsreserve overdracht drie bruggen aan gemeenten                 € 975.000,- 

      - algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel               € 2.344.042,- 

      - algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel                     € 1.039.047,- 

 

                                                                                             Totaal                 € 4.358.089,- 

2. De volgende budgetten 2015 overhevelen naar 2016: 

      - Biogasinstallaties; implementatie veiligheidsbeheersysteem                       € 23.000,- 

      - Schoonmaak gistingstank rwzi Scheemda                                                 € 100.000,- 

   

                                                                                       Totaal                          € 123.000,- 

5  Privacy en informatiebeveiliging 

Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap met de manier waarop de inhoud is 
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weergegeven en verwoord. 

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

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- het privacyreglement vast te stellen; 

- kennis te nemen van het beveiligingsplan en het protocol personeelsvolgsysteem. 

6a Vaststelling peilbesluit Veendam/Muntendam 

Ondanks de wetenschap dat het waterschap volgend is, worden door het algemeen 

bestuur zorgen geuit over de structurele peilverlaging. Het waterschap blijft monitoren. 

Mocht het nodig zijn dan komt het dagelijks bestuur met een correctie op de peilen via een 

voorstel terug bij het algemeen bestuur.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit 

Veendam/Muntendam vast te stellen. 

6b Projectplan: Uitvoeringsplan maatregelen door bodemdaling zoutwinning Nedmag 

2016-2018 

Vanuit het algemeen bestuur wordt gevraagd hoe wordt voorkomen dat er 

bodemdalingskosten ontstaan nadat de winning is beëindigd en Nedmag is verdwenen. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

Indien er sprake is van een gecombineerde bodemdaling (gas- en zoutwinning) zijn er 

afspraken gemaakt met de NAM en Nedmag en worden de kosten naar rato toegedeeld. 

Er is overleg tussen gemeente Veendam en het waterschap om de doorstroming te 

bevorderen (boezemwerking) ten gunste van de vismigratie.  

Gevraagd wordt hoe het waterschap de meerkosten in het energieverbruik door 

bodemdaling kan meten. Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de 

besluitenlijst. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan (inclusief 

reactienota) vast te stellen. 

7 Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) 

De doelstelling is om de 95% van de overschrijdingen terug te dringen. 

Na drie jaar wordt er een tussentijdse rapportage opgesteld.  

Gevraagd wordt hoe de handhaving en monitoring opgepakt wordt. Een antwoord wordt 

opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.  

Vanuit het algemeen bestuur worden de zorgen uitgesproken inzake de lelieteelt vlakbij 

(het waterwingebied van) de Drentsche Aa. Deze lijkt in omvang toe te nemen.  

Er wordt toegezegd dat de financiële consequenties die horen bij de deelprojecten 

inzichtelijk gemaakt zullen worden. 

Voor wat betreft de bollen- en lelieteelt heeft het waterschap geen mogelijkheden de teelt 

planologisch te verbieden. De provincie is leidend in de bollen- en lelieteelt. Het dagelijks 

bestuur heeft een gesprek met gedeputeerde Bijl van de provincie Drenthe en zal de 

bollen- en lelieteelt expliciet aan de orde stellen. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit op dit onderwerp. 
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Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:  

-   Het beschikbare bedrag van € 450.000,- ongelabeld beschikbaar te stellen aan het 

UPDA; 

-   De geraamde exploitatiekosten voor monitoring (totaal € 150.000,-) vrij te laten vallen; 

-   Het investeringsbudget met € 150.000,- te verhogen naar € 450.000,- door een extra 

krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen. 

8 Kader Energiebesparing en -opwekking 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het pad dat bewandeld is niet de 

voorkeur genoot van het algemeen bestuur maar dat het voorstel nu wel een breed 

draagvlak heeft.  

De discussie over het “punt van zorg” met betrekking tot een mogelijke kostenstijging wordt 

gevoerd bij de MJR. 

 

Besluit 

a. bevestiging van onze intentie om de doelstellingen te halen en de afspraken na te 

komen uit het Klimaatakkoord en ons Beleidskader Duurzaamheid om in 2020 40% 

van ons energieverbruik zelf op te wekken en 30% energie te besparen ten opzichte 

van 2005; 

b. de aangescherpte energieambities voor de langere termijn uit het Coalitieakkoord 

zodanig te duiden dat er eind 2018 een uitwerkingsvoorstel ligt met strategie en 

planning om ons waterschap energieneutraal te laten zijn met als tijdshorizon 2025-

2030; 

c. instemmen met het beleidskader energie wat inhoudt dat: 

- we voor de jaren 2016-2020 naast biogas- en energieproductie via de rwzi’s de 

mogelijkheden en kansen van renderende duurzame alternatieven voor 

energieopwekking aanboren; 

- we investeringsprojecten met financiële doorberekening en risicoanalyse als 

afzonderlijke voorstellen aan het algemeen bestuur voorleggen waarbij de criteria 

worden gehanteerd zoals die in dit beleidskader zijn benoemd; 

- we duurzame energieproductie zelf ter hand nemen of op basis van (financieel) 

partnerschap samen met derden oppakken; dit bij voorkeur op basis van de inzet 

van onze eigen assets; 

- we overschotten aan zelf geproduceerde energie leveren aan het openbare 

elektriciteitsnet (i.c. een energiemaatschappij) c.q. aan een verantwoorde, andere 

aanwending; 

- het inkopen van groene stroom op basis van Noorse certificaten wordt in 

afwachting van nadere discussie bij het inkoopbeleid/duurzaamheidsverslag 2016  

gecontinueerd; 

- we voor het realiseren van onze energiedoelstellingen (onder a) uitgaan van het 

energieverbruik van de bedrijfsmiddelen/aansluitingen (exclusief de veenkoloniale 

afvalwaterleiding) die onder ons energiecontract vallen en een 3-jaarsgemiddelde 

voor het energieverbruik bij het peilbeheer hanteren; 

- we in deze bestuursperiode voor het peilbeheer inzetten op een energiebesparing 

van 10% waarbij we met ingang van 2017 de MJA3 benadering c.q. 4-jaarlijkse 

energie-efficiencyplannen voor peilbeheer hanteren, conform de richtlijnen die voor 

het zuiveringsbeheer gelden; 

- we hanteren een bestuurlijk (pro)actieve houding om kansen voor grootschalige 

windenergie te scheppen waarbij voorop staat dat er maatschappelijk draagvlak 
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dient te zijn. 

9 Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze 

Door het algemeen bestuur worden zorgen geuit dat als de pandscheiding wordt 

losgelaten er meer kosten zouden kunnen ontstaan, doordat daling van het 

Zuidlaardermeer bijvoorbeeld baggerkosten met zich mee zou brengen. 

Het betreft een herinrichtingsproject waarin alle partijen zich kunnen vinden, inclusief de 

Bodemdalingscommissie. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-   afzien van een pandscheiding en  instemmen met de voorkeursvariant; 

-   de bodemdalingsopgave op basis van de voorkeursvariant “Compensatie van de 

nadelige gevolgen van de relatieve peildaling op het Zuidlaardermeer in combinatie met 

de gebiedsopgaven KRW en Natura 2000” uitwerken in het inrichtingsplan 

Zuidlaardermeergebied; 

-   dit communiceren met de streek. 

10 Inleiding: Ontwikkelingen toetsing waterkering 

De vergadering wordt vijf minuten geschorst waarna eerst de punten 11 en 12 worden 

behandeld alvorens over te gaan naar de inleiding door de heer Van der Leij. 

11 Duurzaamheidsverslag 2015 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit een belangrijk document is, waarbij 

nog enkele aandachtpunten worden genoemd zoals de bedrijfswagens en de groene 

stroom discussie. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van het 

duurzaamheidsverslag 2015. 

12 Hunze en Aa’s over de grens, periode 2013-2015 

Het algemeen bestuur complimenteert het dagelijks bestuur met het duidelijke overzicht en 

benadrukt het belang van het uitvoeren van werkzaamheden en het delen van kennis voor 

zowel medewerkers als ook de landen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de in 

dit voorstel beschreven uitgevoerde activiteiten in de periode 2013-2015 en de huidige 

stand van zaken. 

13 Rondvraag 

De heer Vertegaal vraagt wanneer de jaarrapportage waterkwaliteit wordt behandeld in de 

vergadering van het algemeen bestuur. 

Geantwoord wordt dat dit in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur op 6 

juli a.s. zal zijn. 

 

De heer Kuipers biedt namens de fractie Partij voor de Dieren het boek “Kanarie in de 

kolenmijn”, geschreven door Marianne Timmer en Ewald Engelen, aan de voorzitter aan. 

De heer Van Hall dankt de heer Kuipers. 

 

Mevrouw Potharst vraagt of het waterschap wil bekijken of het mee kan doen met het “Low 

Car Diet” om de uitstoot van CO2 te beperken. 

De opmerking wordt meegenomen. 
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Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 6 juli 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 in DB, oktober 

in AB 

 

 

 
Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

22-06-2016 

 

22-06-2016 

08.30 uur 

 

09.15 uur 

Pilots optimalisatie doorspoeling 

Oldambtboezem 

Jaarrapportage waterkwaliteit 2015 en 

voortgang evaluatie doelbereik KRW 

Peter Paul Schollema 

 

Marie Louise Meijer 

06-07-2016 Aansluitend 

aan AB 

vergadering 

Belastingsysteem Harm Küpers 

21-09-2016 09.00 uur Hunze en Aa’s over de grens Henk Wolven en Jan 

den Besten 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 
 


