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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 4 oktober 2017 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, 

Douwstra, Van Erp, Feijen, Fonhof,  Hofstra, In 't Veld, Küpers (secretaris-

directeur), Kuipers, Nieuwenhuis, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en 

dames Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heer Van Riemsdijk 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De loco-dijkgraaf de heer Sinnema 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 Installatie nieuwe voorzitter, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink 

De heer Sinnema installeert de heer Ten Brink als voorzitter van het algemeen bestuur en 

draagt de voorzittershamer over. 

3a Mededelingen 

Vanuit het algemeen bestuur: 

- De heer Bolhuis geeft aan dat er een wolf is gesignaleerd bij Nieuwe Statenzijl. 

- De heer Kuipers geeft aan dat er op 12 oktober een symposium plaatsvindt “Ruim 

baan voor vissen”.  

- Mevrouw Eshuis vraagt of er in de vergadering van het algemeen bestuur van 

november meer informatie gegeven kan worden betreffende het Havenkanaal in 

Assen. Dit wordt toegezegd. 

De heer Ten Brink doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Oefening dijk: Donderdagavond 5 oktober vindt er een dijkinspectie oefening plaats. 

- Overleg drie DB’s: Op 11 september jl. hebben de DB’s van de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en wetterskip Fryslân gesproken over zaken die alle 

drie de waterschappen aangaan. Het is prettig dat de dagelijkse besturen in de 

relatiesfeer in elkaar investeren. De portefeuillehouders weten elkaar goed te vinden. 

Vanaf 2018 gaan de waterschappen één dag per jaar in elkaars gebied kijken. 

- Calamiteitenoefening: Op 19 oktober 2017 vindt er een oefening plaats met het 

calamiteitenteam met een hoogwaterscenario. In een nagebootste hoogwatersituatie 

moeten voorkomende dillema’s worden opgelost. Daarnaast zal op 12 oktober en op 

enkelen momenten daarna de daadwerkelijke inzetmaatregelen worden getest. Het 

gaat daarbij onder meer om; Inzet afsluiters, mobiele noodkeringen, 

bergingsgebieden, tijdelijke maatregelen. Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd 

over de bevindingen. 

- Vismigratie: Het algemeen bestuur is uitgenodigd om samen met het algemeen 

bestuur van waterschap Noorderzijlvest en de Hengelsportfederatie van gedachten te 

wisselen over de visie vismigratie. Dit staat gepland voor 15 november a.s. om 16.00 

uur. Een opgavelijst gaat rond. 

- Stukken ter tafel: 
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- Waterspiegel – personeelsblad; 
- Noorderbreedte september 2017. 

3b Planningsschema 

De heer Batelaan krijgt het woord en geeft aan dat op het planningsschema onder 

nummer 837 is opgenomen besluit “betalingstermijnen gespreid betalen NBK”. Dit voorstel 

wordt geïntegreerd in nummer 793 “Belastingverordeningen”. 

Met de komst van het NBK worden momenteel heffing- en invorderingsmaatregelen 

geharmoniseerd. Een van de voorstellen is het harmoniseren van de betaaltermijnen. In 

de belastingverordeningen 2018 zit daarom een wijziging. De betaaltermijn is nu binnen 

twee maanden betalen of in 10 termijnen bij automatische incasso. In het voorstel wordt  

daar drie maanden van gemaakt of in 10 termijnen bij automatische incasso. 

 

De heer Sinnema krijgt het woord en geeft aan dat bij de behandeling van het 

zogenoemde 10-puntenplan is toegezegd dat in de vergadering van 15 november a.s. een 

voorstel voor verdere nutriënten verwijdering op RWZI Gieten zou worden voorgelegd. Het 

onderzoek naar de mogelijkheden van verdere stikstof en fosfaatverwijdering op de RWZI 

Gieten is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om extra fosfaat en stikstof 

te verwijderen maar de te verwijderen hoeveelheid valt tegen. Om het algemeen bestuur 

een gedegen voorstel voor te kunnen leggen wil het waterschap vanuit het effect op de 

waterkwaliteit de uitkomsten van de studie gebruiken om naar de mogelijkheden van 

fosfaat en stikstof reductie voor het gehele watersysteem te kijken. Dit maakt het mogelijk 

om met voorstellen te komen waarbij het waterschap zo doelmatig mogelijk de euro’s 

inzet. Het dagelijks bestuur verwacht in de laatste vergadering van 2017 met een gedegen 

voorstel te komen. Indien daar al financiële consequenties voor 2018 uit voortvloeien dan 

worden deze in de voorjaarsrapportage meegenomen. 

 

In de studie die is uitgevoerd voor de RWZI Gieten is ook gekeken naar het verwijderen 

van medicijnresten. Hieruit is naar voren gekomen dat het verwijderen van medicijnresten 

altijd een aparte nabehandelingsstap vraag. Het maakt dus niet uit of er extra stikstof en 

fosfaat wordt verwijderd. Dit betekent dat er geen winst is te behalen door het verwijderen 

van medicijnresten gecombineerd  met stikstof- en fosfaat verwijdering. Landelijk is er een 

studie uitgevoerd naar het verwijderen van medicijnresten (HotSpot analyse). De 

resultaten van deze studie worden in de komende maanden openbaar. Op basis van deze 

studie gaan de Unie van Waterschappen en het Ministerie van I&M het gesprek aan over 

de vraag wie de kosten voor de medicijnverwijdering gaat betalen. Om deze strategische 

discussie niet te doorkruisen stelt het dagelijks bestuur voor dat met een concreet voorstel 

komt nadat bekend is hoe deze moeten worden gefinancierd. Naar verwachting wordt dit 

begin 2018.  

 

Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 

4 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 5 juli 2017  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 3, punt 4, ‘Voorjaarsrapportage’:  

De heer In ’t Veld  vraagt hoe voor het Zuidlaardermeer de bodemdaling en peilverlaging 

opgevangen wordt door het inrichten van oeverlanden. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

 

De heer Fonhof informeert of er al meer gezegd kan worden over het nieuw te bouwen 
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laboratorium.  

De heer Ten Brink antwoordt dat hier in de vergadering van 13 december 2017 op 

teruggekomen wordt. 

 

Pagina 4, punt 8, ‘Openstelling subsidie DAW Drenthe emissie glastuinbouw’:  

De heer Vertegaal vraagt of het algemeen bestuur op de hoogte gehouden kan worden 

door middel van rapportage. 

Er wordt informatie hierover op bestuursnet geplaatst. 

5 Ontwerp begroting 2018 Noordelijke Belastingkantoor (NBK) 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de begroting 2018 Noordelijk 

Belastingkantoor “acceptabel” is.  

De portefeuillehouder ligt de voortgangsprocedure toe.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van het Noordelijk Belastingkantoor; 

- In te stemmen met de zienswijze hierop ten behoeve van de bestuurlijke behandeling 

door het bestuur van GR NBK op 30 oktober 2017. 

6 Boezemkering Drents Diep 

Vanuit de commissie VVSW wordt benadrukt dat het in het voorstel gaat om een 

voorbereidingskrediet.  

Een voorstel voor de definitieve projectuitvoering volgt begin 2018. Zowel bodemdaling als 

ook het peil in de boezem zijn input geweest bij dit voorstel.  

De “overzijde” van de aan te leggen damwand heeft natuurvriendelijke oevers waar te 

water geraakte fauna uit kan treden. Mocht het toch nodig blijken dat er fauna 

uittreedplaatsen komen dan legt het waterschap deze aan. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet van € 135.000,- 

beschikbaar te stellen om de procedures, benodigde onderzoeken en werkvoorbereiding 

voor het project “Versterken boezemkering Drents Diep” te kunnen financieren. 

7 Opwekking duurzame energie 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat het voorstel op weerstand stoot onder 

verschillende leden van het algemeen bestuur die hier zelf op terug komen. 

Het voorstel is in de commissie VVSW uitgebreid besproken en geadviseerd wordt om 

geen stappen te nemen als de markt niet bekend is. De commissie is voorstander dat als 

de SDE subsidies niet doorgaan toch door te zetten. 

De commissie BPP heeft het voorstel eveneens besproken en het voorstel geeft een 

doorkijk voor de komende periode.  

Dit voorstel is een uitwerking van het coalitieakkoord. Bij de duurzaamheids- en 

energiedoelstellingen speelt een afweging tussen de doelen en de financiële 

haalbaarheid. De doelen zijn: 30% minder verbruik en 40% zelf energieopwekking. 

Waterschappen kunnen niet, zoals particulieren, alle geproduceerde energie tegen 

inkoopsprijs terug leveren. De opbrengstprijs van opgewekte duurzame energie is een 

stuk lager. Het uiteindelijke effect is dat duurzame energie opwekking voor waterschap 

Hunze en Aa’s niet uit kan. De mogelijkheden van grote windmolens is in de eerste helft 

van 2017 afgerond. Om wel een stap richting de doelen te maken, wordt nu voorgesteld 

jaarlijks € 50.000,- in de exploitatie op te nemen. Mocht er SDE-1 subsidie worden 

verkregen dan dalen de exploitatiekosten naar  jaarlijks € 6.000,-. Het voorstel is zo 
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geformuleerd dat zonder SDE subsidie het doorgaat. Overigens worden de landelijke 

afspraken van alle waterschappen gezamenlijk op energiebesparing wel gehaald. 

Met dit voorstel denkt het dagelijks bestuur een mooie balans gevonden te hebben tussen 

doelrealisatie met 5 procent meer en de daarbij behorende kosten van € 50.000,- per jaar. 

Vanuit de fractie Water Natuurlijk wordt een “motie vreemd aan de orde van de dag” 

ingediend. De voorzitter geeft aan de motie onder toegevoegd agendapunt 7a te 

behandelen.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men blij is met de woorden van de 

portefeuillehouder dat het bestuur voornemens is door te gaan met duurzame energie.  

De heer Bolhuis vraagt om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing wordt de 

vergadering hervat.  

Een deel van het algemeen bestuur spreekt vertrouwen uit aan het dagelijks bestuur.  

Benadrukt wordt dat uiterste inspanning geleverd moet worden om de SDE subsidie te 

verkrijgen. De genoemde zonnepanelen op de parkeerplaats zijn niet meegenomen in dit 

voorstel. Hier komt het dagelijks bestuur in een latere vergadering op terug. 

De heer Sinnema  vraagt om een schorsing van de vergadering. Na de schorsing wordt de 

vergadering hervat. 

Dit voorstel geeft de ambities weer van het dagelijks bestuur. Grootschalige windmolens 

zijn moeilijk in te passen. De opties kleine windmolens en zonnepanelen is uitgebreid 

bestudeerd.  

De voorzitter gaat over tot stemming. De volgende leden van het algemeen leggen de 

volgende stemverklaring af. 

De heer Fonhof geeft aan dat het waterschap niet niets doet. “We hebben 25,3% gehaald  

en ook wij zijn duurzaam bezig en delen daarmee de opvatting dat het waterschap ook de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en houden en hebben gedaan maar vanuit 

fractie 50-plus wordt geen blanco cheque afgegeven.” De heer Fonhof stemt tegen. 

Mevrouw Ten Have, fractie VVD, zal tegen stemmen maar de fractie stemt voor als het 

voorstel zoals voorligt met verkrijgen van de SDE. “Als de SDE door kan gaan is de fractie 

VVD voor. Dit is net anders dan het voorstel dat voorligt. Daarom heeft Fractie VVD 

behoefte om deze verklaring af te geven”. 

De heer Blaauw, fractie Algemene Waterschapspartij, geeft aan “tegen” te zijn maar “voor” 

wanneer de SDE subsidie afkomt. “Dus met andere woorden als de subsidie 

gegarandeerd kan worden zijn wij voor en anders tegen”. 

Het algemeen bestuur besluit, na stemming door handopsteking, met 15 stemmen voor en 

7 stemmen tegen overeenkomstig het voorstel. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Te investeren in het volledige potentieel van zonnepanelen en de 4 meest rendabele 

kleine windmolens (ook bij niet verkrijgen van SDE subsidie); 

- Hiervoor een krediet van € 1.446.000,- beschikbaar te stellen. 

Toegevoegd 

7a 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Mevrouw Eshuis, fractie Water Natuurlijk, indiener van de motie benadrukt dat het 

waterschap in hoog tempo aan de slag moet. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat als het dagelijks bestuur de ruimte 

neemt om te handelen het algemeen bestuur via mail of bestuursnet geïnformeerd wil 

worden.  

De motie wordt na hoofdelijke stemming, met 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen, 

aangenomen. Met deze motie geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur ruimte en 
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vertrouwen om binnen het budget van € 4 miljoen dat te doen wat nodig is om de opgave 

zoals beschreven in het Energieakkoord te realiseren, zonder inmenging van het 

algemeen bestuur, tenzij het te realiserende, mogelijk tot discussie zou kunnen leiden bij 

partijen, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

De motie is ingediend door de fractie Water Natuurlijk en ondersteund door de fracties 

PvdA, PvdD, CDA en geborgd natuur. De ondertekende motie is als bijlage bij de 

besluitenlijst gevoegd. 

8 Rondvraag 

De heer Kuipers geeft aan dat er een klacht van een ingeland is gekomen met betrekking 

tot een agrariër die het maaipad bemest. Het waterschap is hier reeds geweest. De heer 

Kuipers benadrukt dat extra voorlichting over de regels een mogelijke oplossing is wat 

betreft het scheppen van duidelijkheid. 

De heer Sinnema antwoordt dat het waterschap hiervoor, waar mogelijk, over 

communiceren.  

Aansluitend hieraan vraagt de heer Vertegaal of het “verboden” is om maaipaden te 

bemesten. Dit wordt bevestigd. 

 

De heer Feijen vraagt of het dagelijks bestuur in de begroting aandacht wil geven aan de 

stresstest stedelijk gebied. Door klimaatverandering zal in het buitengebied en in stedelijk 

gebied  mogelijk hogere kosten ontstaan door hogere onderhoudskostenkosten, kortere 

afschrijvingstermijn en hogere energiekosten door intensiever gebruik van bijvoorbeeld 

gemalen. 

Dit wordt toegezegd. 

 

De heer Feijen vraagt eveneens of het mogelijk is om bij “zuiveren aan de bron” de 

woningen mee te nemen. Dit naar aanleiding van berichten dat men hier in het buitenland 

volop mee bezig is. 

De heer Sinnema antwoordt dat hier landelijk volop discussie over wordt gevoerd en de 

nodige studies hiernaar lopen. 

 

De heer Van Erp bedankt het bestuur en medewerkers voor de ontvangen bloemen. 

 

De heer In ’t Veld informeert naar de mestproblemen door gestolen afsluiters en vraagt 

naar de oorzaak. 

De heer Sinnema geeft aan dat de afsluiters met grote regelmaat gestolen worden voor 

geld (metalen). De “diefstallen” gaan het hele jaar door. Hier is volop actie op gezet. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 15 november 2017. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

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. De belangrijkste 

landelijke proef is verlengt tot 

medio 2018. 

6 juli 2016 Toe- en uittredingsregels 

Noordelijk Belasting Kantoor 

doen toekomen aan het 

algemeen bestuur 

Wordt opgenomen in de op te 

stellen gemeenschappelijke 

regeling. 

8 februari 2017 Bij externe communicatie over 

stedelijk water tot uitdrukking 

laten komen dat het waterschap 

bijdraagt aan het creëren van 

ruimte voor water 

Doorlopend 

22 maart 2017 Discussie maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid en de financiële 

consequenties van keuzes hierin  

November 2017 

4 oktober 2017 In de begroting aandacht geven 

aan stresstest landelijk gebied 

en eventueel hogere kosten, 

kortere afschrijvingstermijn en 

hogere onderhoudskosten door 

intensiever gebruik. 

Eind 2018 

 

 

 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

29 november  08.30 uur 

09.00 uur 

Nieuwe laboratorium 

Tussenstand KRW doelbereik en 10 

puntenplan 

Robert Boonstra 

Marie Louise Meijer 

31 jan 2018 09.00 uur Communicatie Klaas de Veen 

14 maart 2018 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Jelmer Kooistra 

2018 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 


