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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 7 juni 2017 

 

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

Hall (dijkgraaf), Hofstra, In 't Veld, Kooistra (plv. secretaris-directeur), Kuipers, 

Nieuwenhuis, Van Riemsdijk, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames 

Eshuis, Heeringa, Plas en Potharst   

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

Afwezig:      Mevrouw Ten Have en de heren Blaauw, Feijen en Küpers 

  

 

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.  

2a Mededelingen 

- De heer Assies geeft aan dat bij de behandeling van het agendapunt “10-puntenplan” 

de brief van Water Natuurlijk door hem aangehaald wordt.  

De heer Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen”: Tijdens de excursie van het 

algemeen bestuur op 29 mei jl. is het bestuur geïnformeerd over de vraag van 

mevrouw Potharst om aandacht te hebben voor het rapport “Bestrijdingsmiddelen in 

beken en kanalen”. Het rapport kwalificeert de situatie in Drenthe als zorgwekkend. De 

bevindingen van het rapport zijn bekend bij het waterschap en meegenomen in het 

bestuursvoorstel “10 puntenplan Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen”. Gelet 

hierop ziet het dagelijks bestuur geen reden om hier separaat in het algemeen bestuur 

op terug te komen. Mevrouw Potharst geeft aan begrepen te hebben dat het rapport 

sowieso op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur zou komen. 

Indien na de discussie omtrent het 10-puntenplan alsnog noodzaak gevonden wordt 

voor het agenderen van het rapport dan zal het dagelijks bestuur hierover een besluit 

nemen.  

- Handhaving: Constateringen van onjuist gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen 

(GMB’s) in taluds van watergangen: De insteek van het waterschap is een goede 

waterkwaliteit waarbij geen GMB’s in het water thuis horen. Om dit te bereiken heeft 

het waterschap de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met de sector. Daarnaast is 

voor het gebruik van GBM’s een spuitlicentie nodig. Het waterschap gaat, daar waar 

moedwillig de regels worden overtreden, het volledig handhavingsinstrumentarium 

inzetten. Dit betekent dat er ook doormelding zal zijn aan de NVWA. Naast de 

strakkere handhavende opstelling van het waterschap zal door de portefeuillehouder 

hierin naar de sector in voorlichtende sfeer worden gecommuniceerd. 

- Lappenvoort/Oosterland: Er is afgelopen jaren meerdere keren op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau overleg gevoerd t.a.v. de mogelijkheden voor aankoop, door de 

provincie Groningen, van de resterende gronden in het NatuurNetwerk Nederland 

(NNN) gebied die nog niet in eigendom zijn van de provincie of de terrein beherende 

organisaties. In het bestuurlijk overleg van 9 maart jl. is dit opnieuw besproken. Hierbij 

is aangegeven dat er een voorstel voor Provinciale Staten in voorbereiding is voor 
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onteigening van de Ecologische Verbindingszone maar dat de resterende gronden via 

minnelijke weg verworven moeten worden. Voor het gebied Lappenvoort/Oosterland is 

een peilbesluit opgesteld en goedgekeurd door het algemeen bestuur. Hiertegen is 

door drie grondeigenaren beroep ingesteld en door de rechter gegrond verklaard. Een 

aangepast peilbesluit komt medio dit jaar weer ter vaststelling in het algemeen bestuur 

nadat een onderzoek naar invloeden op de gestelde natuurdoelen is afgerond. 

- Windmolens: 7 juni jl. heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de 

gedeputeerden mevrouw Homan en de heer Staghouwer. Het waterschap doet vanaf 

1 juli volop mee als partner in een nieuw strategisch plan waarbij het waterschap 

aangeeft waar het waterschap op eigen grond windmolens geplaatst zou willen zien. 

Er wordt een termijnstelling van driekwart jaar aan gegeven.  

- Varen DB en MT: Op 16 mei 2017 heeft het dagelijks bestuur gevaren met het 

management team. Ook de heer Ten Brink heeft meegevaren. 

- Unie van Waterschappen: Op 19 mei jl. heeft de heer Van Hall een bezoek gehad van 

de heer Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. 

- AB-excursie: Op 29 mei 2017 heeft een zeer geslaagde AB-excursie plaatsgevonden. 

De ochtend inhoudelijk en de middag het gebied in bleek een geslaagde combinatie. 

De bijdrage van onze medewerkers was uitstekend.  

- Bezoek aan waterschap Noorderzijlvest: De heer Van Hall heeft 31 mei jl. een bezoek 

gebracht aan de heer Middel, dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. 

- Stukken ter tafel: 

- Waterspiegel; 

- Toegangspas voor AB-leden. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 19 april 2017  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarrekening 2016 

De commissie VVSW heeft stilgestaan bij de KRW, inzet reserves en hoe om te gaan met 

toleranties. De uitgebreide toelichting over de zeedijk werd zeer gewaardeerd. 

Vanuit de commissie FAZ en het algemeen bestuur worden de complimenten gegeven 

voor het mooie resultaat en de overzichtelijke en helder weergave. De vragen vanuit de 

commissie zijn goed beantwoord en duidelijk in het verslag vastgelegd. 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli a.s. wordt een voorstel 

geagendeerd met betrekking tot risico-management. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

1. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

    -  bestemmingsreserve HWBP                                                                          € 201.000,- 

    -  algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel                   € 1.216.000,- 

    -  algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel                         € 1.046.000,- 

 

                                                                                                Totaal                 € 2.463.000,- 

2. De volgende budgetten 2016 over te hevelen naar 2017: 

    -  KRW onderzoeken                                                                                         € 200.000,- 

    -  aanloopkosten Noordelijk Belastingkantoor (NBK)                                       € 120.000,- 

 

                                                                                                 Totaal                   € 320.000,- 
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3.  De volgende kredieten samen te voegen: 

     -   Stedelijk Waterbeheer (124)                                                                     € 1.053.000,- 

     -   Uitvoering waterplannen (208)                                                                  € 1.520.000,- 

 

                                                                                               Totaal                  € 2.573.000,- 

5 Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 

De portefeuillehouder geeft aan dat de opmerkingen vanuit de commissies worden 

verwerkt in het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-     het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa's vaststellen; 

- besluiten dat het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur van het waterschap Hunze en Aa's de dag volgende na vaststelling in werking 

treedt onder gelijktijdige intrekking van het Reglement van orde 2010. 

6 Zienswijze begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 Het 

Waterschapshuis 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissie FAZ wordt aangegeven zorgvuldiger 

met de onderliggende stukken om te gaan waar het gaat om plaatsing op bestuursnet.  

 

Besluit 

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

zienswijze en de voorgestelde wijze aan te bieden aan het dagelijks bestuur van Het 

Waterschapshuis. 

7 Herijking duurzaamheidbeleid 

Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat er een interessante discussie is gevoerd. 

De gestelde vragen zijn deels ter vergadering en deels in een kader beantwoordt en in het 

verslag opgenomen.  

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat men positief kritisch is.  

Vanuit het waterschap is er veel aandacht voor exoten, CO2-beleid, woon/werkverkeer 

door middel van het faciliteren van thuiswerk, fietsplan die ook voor E-bikes gebruikt wordt, 

privé lease, sociale zaken e.d. 

Duurzaamheid is een “iteratief proces” waarbij “strakke” kaders stellen moeilijk is. Elke 

situatie staat op zich. Qua financiën wordt verwacht dat dit past binnen het in de begroting 

opgenomen bedrag. Indien er financiële middelen nodig zijn dan komt het plan met een 

financiële paragraaf terug in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur stelt een 

financiële grens, waarboven het algemeen bestuur een besluit neemt, vast.  

Toegezegd wordt dat er een jaarlijks een duurzaamheidsverslag wordt aangeboden aan 

het algemeen bestuur. Dit voorstel wordt gezien als vastgesteld beleid en wordt 

meegenomen in bestuursvoorstellen en projecten. Concretisering zal nu moeten 

plaatsvinden. De kerntaken worden weergegeven in de waterwet.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de herijking van ons duurzaamheidsbeleid conform de ontwerp- 

nota Herijking duurzaamheidbeleid 2017-2020; 

- Hantering van een afzonderlijk duurzaamheidsverslag over 2016 achterwege te laten 

aangezien de in dat jaar gezette stappen in de nota Herijking zijn verwerkt. 
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8 Pilot optimalisatie doorspoelbeleid Oldambtboezem 

Toegezegd wordt dat op pagina 3, de zin “We zien echter vaak dat zelfs in droge periode 

niemand meer vanuit oppervlaktewater beregent in het Oldambt” genuanceerd wordt. 

De huidige vraag van IJsselmeerwater van 100 miljoen kuub blijft zoals die is. 

De pilot wordt na twee jaar geëvalueerd.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit voor het overige overeenkomstig het voorstel om in te 

stemmen met het uitvoeren van de pilot (stopzetten van het doorspoelen van de 

Oldambtboezem in 2017 en 2018). 

9 Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder 

De presentatie die tijdens de excursie van het algemeen bestuur gegeven is, heeft 

verdieping gegeven op het onderwerp DuurSaam Glashelder.  

Toegezegd wordt dat er gerapporteerd wordt via de bestaande rapportages en indien 

nodig op andere momenten in het jaar. Om meer draagkracht te krijgen is samenwerking 

en overleg met belanggroepen van groot belang. Er vindt een continu monitoringsproces 

plaats van het effluent water. De waterinname wordt niet gemonitord.  

Er wordt toegewerkt naar het realiseren van een gesloten systeem. 

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een zuiveringsplicht voor de glastuinbouw.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-   het maatregelprogramma DuurSaam Glashelder; 

-   het mandateren van mevrouw Heeringa om de samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen;  

-   het beschikbaar stellen van  een budget van € 210.000,- voor monitoring en 

programmamanagement  DuurSaam Glashelder voor 2017-2021. 

10 10-puntenplan Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen 

Ook dit onderwerp is inhoudelijk behandeld tijdens de excursie van het algemeen bestuur 

op 29 mei jl. Het 10-puntenplan is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst in de 

Groninger Kroon in het najaar van 2016. 

Vanuit de Partij voor de Dieren worden enkele inhoudelijke vragen gesteld.  Deze worden 

met de beantwoording opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er vanuit de landbouwsector veel 

aandacht is voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

De brief van Water Natuurlijk (bijlage bij agendapunt 2) wordt meegenomen bij het 

bespreken van het voorstel. Een groot deel van de gestelde vragen is reeds in een eerder 

traject aan de orde geweest.  Het waterschap zal in een gesprek met de provincie 

nogmaals haar zorgen uiten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en over de 

stapelingen van diverse schadelijke stoffen. 

Het stimuleren van biologische landbouw is niet een taak van het waterschap. 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli a.s. wordt een bestuursvoorstel met 

betrekking tot DAW (bestuursovereenkomst inzet DAW Groningen) geagendeerd. 

Aangezien het waterschap ook moet kijken naar haar eigen zuiveringsinstallaties komt er 

dit jaar nog een bestuursvoorstel van zuivering Gieten op de agenda van het algemeen 

bestuur.    

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 
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Instemmen met:   

- de probleemanalyse en mogelijke maatregelen voor terugdringing van nutriënten en 

  gewasbeschermingsmiddelen; 

- de provincie te vragen om conform landelijke afspraken en de afspraak in het RBO onze 

gebiedsgerichte normen aan te passen aan de landelijke normen; 

- het vrijgeven van € 220.000,- voor de aanschaf en plaatsing van apparatuur voor 

continue debietmetingen en waterkwaliteitsmetingen; 

- In de meerjarenraming 2018 - 2021 jaarlijks € 80.000,- opnemen voor analyses van GBM 

en nutriënten. 

11 Rondvraag 

Mevrouw Potharst vraagt of het waterschap wil aandringen op een MER ten aanzien van 

het winningsplan Westerveld wat mogelijk gevolgen heeft voor het grondwaterpeil. 

Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

 

De heer Fonhof geeft aan dat er diverse documenten geplaatst zijn ten aanzien van 

communicatie en vraagt of dit geagendeerd kan worden. 

Toegezegd wordt om dit te bespreken tijdens een plenaire bijeenkomst voorafgaand aan 

de commissievergaderingen en wordt opgenomen op de lijst met onderwerpen voor de 

plenaire bijeenkomsten.  

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 juli 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 Toe- en uittredingsregels 

Noordelijk Belasting Kantoor 

doen toekomen aan het 

algemeen bestuur 

Wordt opgenomen in de op te 

stellen gemeenschappelijke 

regeling. 

9 november 2016 Kwijtscheldingsbeleid volgens 

het advies van de CAB 

commissie 

Voor behandeling begroting 

2018 

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 

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 maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid en de financiële 

consequenties van keuzes hierin  

Najaar 2017 

 

 

 

 

 

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  

5 juli 2017 16.30 uur rapport WECF bestrijdingsmiddelen beken en 

kanalen Drenthe 

 

5 juli 2017 17.15 uur CAB (Kwijtscheldingsbeleid ) Harm Küpers 

20 sept 2017 09.00 uur HWBP/POV wadden  Erik Jolink/Jan 

Lammers 

nnb  Communicatie Klaas de Veen 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

    

 


