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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 3 februari 2016 

 

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

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

Ploeg, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Plas 

en Potharst   

Tevens:       De dames Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      Mevrouw Heeringa en de heren Koeneman, Kuipers 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.  

2 Mededelingen 

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Besluitenlijst van de vergadering van 11 november 2015, punt 2, Mededelingen, CAB: 

De heer Blaauw heeft schriftelijk gevraagd naar de achtergrond van de keuze voor de 

samenstelling van de commissie die op 9 november 2015 met het CAB heeft 

gesproken. De criteria hiervoor waren politiek/belang, oud/nieuw, ingezetenen/geborgd 

en affiniteit. Er is niet gekeken naar oppositie of coalitie.  

In dezelfde brief noemt de heer Blaauw ook de invulling van de plenaire 

bijeenkomsten. Omdat hier meerdere opmerkingen over zijn gemaakt heeft het bestuur 

hier een mail over ontvangen. Het waterschap heeft een principeplanning waarbij het 

de intentie is om inleidingen overeenkomstig de planning te laten verlopen. Op het 

moment dat het dagelijks bestuur vindt dat er een actueel thema voorrang verdient dan 

wordt er in de planning geschoven. 

- Lid dagelijks bestuur Unie van Waterschappen: De heer Van der Ploeg maakt per 1 

april 2016 deel uit van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Het 

waterschap is hier erg blij mee en feliciteert de heer Van der Ploeg. Het dagelijks 

bestuur heeft inmiddels een aantal wijzigingen in de portefeuilleverdeling aangebracht 

vanwege de tijd die gemoeid gaat met het DB-lidmaatschap van de Unie van 

Waterschappen. 

- Het Waterschapshuis: Het algemeen bestuur heeft in december 2012 besloten om per 

1 januari 2014 uit de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) 

te stappen. De principiële reden om niet langer aan de GR HWH deel te nemen was 

het beeld over de gewenste invulling en positionering van HWH die sterk afweek van 

de in het rapport HWH 2.0 gepresenteerde situatie. Gezien de ontwikkelingen zoals 

deze de afgelopen periode zijn ingezet onder leiding van het nieuwe management 

binnen HWH en de gekozen koers, die binnen nu en twee haar moet leiden tot een 

organisatie inrichting van HWH die tegemoetkomt aan ons wensbeeld is het (op 

termijn) toetreden tot de GR HWH een reëel optie. Het dagelijks bestuur heeft over de 

mogelijke opties ten aanzien van HWH vrijdag 5 februari a.s. een gesprek met de 

voorzitter van het dagelijks bestuur van de GR, de heer Van Dijk en de voorzitter van 

de Unie van Waterschappen de heer Oosters. Indien er meer bekend is wordt het 
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algemeen bestuur geïnformeerd. Eventuele toetreding tot de GR wordt ter 

besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

- Afscheid voorzitter Unie van Waterschappen: De heer Glas heeft op 9 december 2015 

afscheid genomen als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Tijdens zijn afscheid 

werd de heer Glas benoemd tot officier van in de Orde van Oranje Nassau met de 

zwaarden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde de 

onderscheiding. De heer Oosters is de opvolger van de heer Glas. Het dagelijks 

bestuur heeft vrijdag 5 februari een kennismakingsgesprek. 

- Burgemeester gemeente Aa en Hunze: Op 10 december 2015 heeft de heer Van Hall 

de heer Van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze op bezoek 

gehad. 

- Aardbevingen: Op 13 december 2015 hadden de heer Sinnema en de heer Van Hall 

de heer Mulder, directeur Overheidsdienst Nationaal Coördinator Groningen 

(problematiek aardbevingen), ontvangen. 

- Waterschap Vallei en Veluwe: Op 14 januari 2016 heeft de heer Van Hall een bezoek 

gebracht aan mevrouw Klip. Dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. 

- Burgemeester Delfzijl: Op 25 januari 2016 heeft de heer Van Hall een gesprek gehad 

met de heer Beukema, burgemeester van de gemeente Delfzijl. 

- POV Waddenzeedijken: De uitnodiging voor de bijeenkomst over de nieuwe visie op 

waterveiligheid en de samenwerking van de drie noordelijke waterschappen binnen de 

ProjectOverstijgende Verkenning Waddenzeedijken staat al op bestuursnet. De 

bijeenkomst vindt plaats op 16 maart 2016 bij waterschap Noorderzijlvest.  

- Stukken ter tafel: 

- Programma en stukken voor de thema bijeenkomst op 24 februari 2015. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 11 november 2015 

Aanvulling pagina 3, agendapunt 5: “Begroting 2016”: De partij 50+ heeft aangegeven 

tegen te stemmen indien het tot een stemming zou komen maar gaat akkoord met de C-

investeringen. 

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 1, agendapunt 2: “Mededelingen”: Gevraagd wordt of het verslag van Commissie 

Aanpassing Belastingstelsel waterschappen gedeeld kan worden. De heer Küpers vraagt 

bij de commissie Klavers na of het verslag verspreid mag worden. Aangegeven wordt dat 

bij de bespreking alleen gebruik is gemaakt van partijen die in de coalitie zitten. De heer 

Van Hall antwoordt dat hier in de toekomst rekening mee gehouden wordt. 

Pagina 2, agendapunt 3: “Besluitenlijst….” De rapportage waterkwaliteit staat ook op 

internet.   

Pagina 4, agendapunt 9: De “Evaluatie fractieondersteuning” wordt opgenomen op de lijst 

van toezeggingen. 

Bijlage bij besluitenlijst, pagina 2: Gevraagd wordt naar een nadere onderbouwing/inzage 

inzake de overschrijding van de MAC-waarde van de gewasbeschermingsmiddelen in de 

glastuinbouw. De heer Sinnema geeft aan dat er nog (landelijk) overleg plaats vindt en er 

wordt gezocht naar oplossingen voor de overschrijdingen. Mogelijke dat individuele 

glastuinbedrijven maatregelen moeten treffen. Zodra er meer bekend is wordt het 

algemeen bestuur geïnformeerd.  

Bijlage bij besluitenlijst, pagina 2: De heer Vertegaal noemt dat in de media nationaal 

beleid gevoerd wordt in de glastuinbouw. Mogelijk dat het beleid van het waterschap 

aangepast kan worden en maatregelen getroffen kunnen worden voor individuele 
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glastuinbouwers. 

Toegezegd wordt dat de antwoorden op de gestelde vragen in de bijlage van de 

besluitenlijst op te nemen in plaats van op bestuursnet te plaatsen in verband met de 

openbaarheid van de AB stukken.  

Geïnformeerd wordt of de opbrengsten van de handhaving bij grondwateronttrekkingen 

opwegen tegen de kosten. 

De heer Bartelds antwoordt dat het financieel beleid tegenvalt. Er was vanwege de crisis 

sprake van weinig (bouw)projecten.   

4 Implementatie en uitvoering Landelijke Handhaving strategie 

Pagina 1: Bij de “Reden” bij “Externe betrokkenen” moet in plaats van “de provincie 

Groningen” staan “ons beheergebied”.  

De landelijke handhavingstrategie wordt bij het waterschap geïmplementeerd. Nu wordt er 

nog gewerkt met de beleidsnota stromend water. Het uitvoeringsprogramma is door het 

dagelijks bestuur vastgesteld en wordt niet breed verspreid. 

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) mag proces verbaal opmaken en indien 

nodig maatregelen nemen. Gevraagd wordt naar het aantal “handhavingsacties” in 2015. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. Vanuit het algemeen 

bestuur wordt aangegeven dat er scherper ingezoomd kan worden op de problematiek.  

Naast overleg met waterschap Noorderzijlvest is er ook met de buurwaterschappen 

Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en in landelijke overlegorganen overleg inzake 

handhaving. 

In de evaluatie 2015, die in 2016 verwacht wordt, wordt meegenomen hoeveel BOA’s en 

handhavers er zijn en hoeveel er in de toekomst nodig zijn. De evaluatie wordt gebruikt om 

te kijken hoe de inzet van BOA’s en handhavers in de toekomst gewaarborgd kan blijven. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt voorgesteld om eventueel muskus- en 

beverrattenvangers op de leiden tot BOA naast het feit dat de muskus- en 

beverrattenvangers een signaalfunctie hebben.  

 

Besluit 

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

Implementatie en uitvoering van de Landelijks Handhaving Strategie. 

5  Energiebesparing en –opwekking (Consulterend) 

Vanuit het algemeen bestuur worden diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 

Deze worden door het dagelijks bestuur meegenomen en verwerkt in het definitieve 

voorstel voor het dagelijks en algemeen bestuur. De opmerkingen worden aan de hand 

van o.a. de volgende thema’s nader uitgewerkt: 

- Ambitie; 

- Kosten/investeringen; 

- Alternatieven.  

6 Rondvraag 

Naar aanleiding van de besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur op 

bestuursnet informeert mevrouw Potharst naar MIRT. Zoals in de besluitenlijst staat is de 

procedure niet goed uit te verf gekomen en mevrouw Potharst wil graag dat het algemeen 

bestuur geïnformeerd kan worden over welk spoor het waterschap volgt hierin. 

De heer Van Hall antwoordt dat het aan het dagelijks bestuur is hoe en wanneer dit in het 

algemeen bestuur komt. 

 

Tevens vraagt mevrouw Potharst of het mogelijk is dat het algemeen bestuur wordt 

voorgelicht over de nieuwe Omgevingswet.  
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Er wordt toegezegd dat het algemeen bestuur, in een later stadium, voorgelicht wordt over 

de nieuwe Omgevingswet. 

 

Mevrouw Potharst is aanwezig geweest bij de gebiedsexcursie Deurzerdiep - 

Anreeperdiep op 23 januari 2016 en complimenteert het waterschap voor de organisatie 

en de enthousiaste begeleiding. 

 

De heer Douwstra complimenteert het waterschap voor de organisatie en begeleiding van 

de inloopavonden ten behoeve van de peilbesluiten. 

 

Mevrouw Ten Have is benaderd door ingezetenen in verband met het peilbeheer van het 

waterschap met betrekking tot bodemdaling door aardbevingen/gasboringen en 

zoutwinning. Graag wordt mevrouw Ten Have geïnformeerd over hoe het waterschap hier 

mee omgaat. 

De heer Küpers antwoordt dat er een overeenkomst is met de NAM inzake 

compenserende werkzaamheden voor bodemdaling door aardgaswinning. Indien het gaat 

om minder dan vijf centimeter worden de peilen niet aangepast. Indien het gaat op meer 

dan 5 centimeter dan worden de peilen aangepast. Indien dit gepaard gaat met een 

aanpassing in de infrastructuur dan worden de kosten vergoed door de NAM. 

 

De heer Van Erp tipt het waterschap om tijdens de voorjaarsexcursie in het gebied 

Schildmeer/Slochteren een kijkje te nemen bij de windmolen in Overschild. 

De heer Van Hall dankt voor de tip. 

 

De heer Vertegaal noemt dat bij het vertrek van de heer Glas bij de Unie van 

Waterschappen een fonds opgericht is met als naam “flower power dijken”.  

 

De heer Van der Ploeg geeft aan dat woensdag 10 februari 2016 de officiële afsluiting 

plaatsvind van het project Anreeperdiep – Deurzerdiep. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 23 maart 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  

09-03-2016 8.30 uur Waterketen Jan Egberts Eleveld 

09-03-2016 9.00 uur Belastingsysteem Harm Küpers 

11-05-2016 9.00 uur Social Media Extern 

nnb 9.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 
 
 


