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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 9 november 2016 

 

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

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

directeur),  Sinnema, Tjarks en Wollerich en dames Eshuis, Heeringa, Ten Have, 

Plas en Potharst   

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

Afwezig:      De heren Nieuwenhuis,  Van der Ploeg en Vertegaal 

  

 

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 Van Hall doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 

- Dijkgraaf Rijn en IJssel: Op 7 oktober 2016 is de heer Van Hall op bezoek geweest bij 

de heer Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel. 

- Nationaal coördinator: Op 12 oktober jl. hebben de heren Küpers en Van Hall en de 

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

nationaal coördinator Groningen, de heer Alders. Hierbij is o.a. gesproken over hoe om 

te gaan met complexe schades. 

- Bestuursovereenkomst DAW: Op 24 oktober jl. is de bestuursovereenkomst DAW 

getekend door de waterschappen Noorderzijlvest, Vechtstromen, Drents Overijsselse 

Delta, Hunze en Aa’s, provincie Drenthe en de LTO. 

- Stukken ter tafel: 

- Doorstroom nummer 27, het infobulletin van Nationaal beek- en 

esdorpenlandschap Drentsche Aa. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Opheffen geheimhouding besloten vergadering 5 oktober 2016 

Vanuit de fractie Water Natuurlijk (WN) wordt aangegeven dat de situatie veel emoties 

heeft losgemaakt. De fractie WN stelt voor de geluidsopname van de besloten vergadering 

van 5 oktober 2016 op het internet te plaatsen. Het algemeen bestuur besluit om de 

geheimhouding op te heffen en het audioverslag de eerst volgende werkdag op internet te 

plaatsen. De besluitenlijst van de besloten vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld en 

eveneens op het internet geplaatst. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de geheimhouding van de 

besloten vergadering van het algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016 op te heffen.  

5  Functioneren DB-lid Wiebe van der Ploeg 

Vanuit het algemeen bestuur worden diverse zaken met betrekking tot het functioneren 
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van de heer Van der Ploeg naar voren gebracht. Meerdere fracties zeggen het vertrouwen 

in de heer Van der Ploeg op. 

De fractievoorzitter van WN geeft aan geen behoefte te hebben om inhoudelijk op punten 

in te gaan.  

De fractie WN doet, ondanks aandringen van enkele leden van het algemeen bestuur, 

geen afstand van hetgeen dat door WN Nederland in de pers is verspreid. De fractie WN 

geeft aan dat het bericht met betrekking tot waterschap Hunze en Aa’s van de facebook 

pagina wordt verwijderd. De fractie WN benadrukt dat er vanuit afdeling Noord niet naar 

buiten getreden is en verklaard vertrouwen te hebben in het dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur geeft aan dat de uitingen in de pers, waarin de dijkgraaf, secretaris-

directeur en het waterschap Hunze en Aa’s in negatief daglicht zijn gezet, niet terecht zijn. 

Het algemeen bestuur spreekt het vertrouwen uit in de dijkgraaf en het dagelijks bestuur. 

De vergadering wordt voor twee minuten geschorst. Na de schorsing komt het dagelijks 

bestuur met een verklaring. De verklaring zoals deze namens het dagelijks bestuur door de 

dijkgraaf wordt voorgelezen wordt op het internet geplaatst.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur bewilligt in de ontslagaanvraag van de heer Van der Ploeg.  

6 Benoeming loco-dijkgraaf 

Vanuit de commissies zijn geen op- en of aanmerkingen. 

De heer Sinnema dankt het algemeen bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de heer Hilbrand Sinnema 

te benoemen als loco-dijkgraaf.  

7 Najaarsrapportage 2016 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een helder document betreft. Er is 

veel geld bespaard op de personeelsformatie doordat vacatures niet ingevuld worden. 

Eind 2016 is het personeelsformatieplan voor de volgende vier jaar gereed. 

 

Besluit 

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

najaarsrapportage 2016 en de tweede begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

8 Begroting 2017 

De portefeuillehouder licht de begroting toe.  

Vanuit het algemeen bestuur is er een technische vraag gesteld naar aanleiding van de 

tarieven voor ongebouwd, buitendijks en wegen van de watersysteemheffing waarvan het 

antwoord op bestuursnet is geplaatst. Volledigheidshalve en in het kader van de 

openbaarheid wordt het antwoord eveneens opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. 

Tevens wordt het waterschap gecomplimenteerd voor de heldere weergave van de 

begroting. Het algemeen bestuur vraagt aandacht voor een aantal aandachtsgebieden 

voor de volgende begroting, zijnde: risicomanagement (stresstest), inkomens-

/kwijtscheldingsbeleid, het opnemen van een passage over de maximaal toelaatbare 

schulden, kijken naar een ruimere bezetting bij handhaving. Toegezegd wordt dat het 

algemeen bestuur geïnformeerd wordt over de onderwerpen: het Noordelijk Belasting 

Kantoor, het herstelplan en de consequenties voor de pensioenen zodra hier nieuws over 

is.  

Voor wat betreft de oprichting van het Noordelijk Belasting Kantoor zijn geen grote 

afwijkingen in de planning en/of kosten.  
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Vanuit het algemeen bestuur wordt genoemd dat waterschap Hunze en Aa’s hoort bij de 

waterschappen met de hoogste lasten betreffende de zuiveringsheffing. Het is wel 

noemenswaardig dat de tarieven lager zijn uitgevallen dan in de prognose was 

weergegeven. In verband met de tariefverschillen van de waterschappen worden de 

vergelijkingssites www.coelo.nl en www.waterschapsspiegel.nl genoemd.  

In het onderhoudsbedrag zit ook het onderhoud aan exoten. Toegezegd wordt dat het 

algemeen bestuur voor de begroting 2018 wordt geïnformeerd over het 

kwijtscheldingsbeleid in het kader van het concept advies van de CAB.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de begroting 2017 vast te 

stellen en C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 5.160.500,-. 

9 Belastingverordeningen 2017 

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

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de belastingverordeningen 

2017 vast te stellen. 

10 Aanpassing kostenverdeling Gemeenschappelijke Regeling 

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

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-   In te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking 

Hunze en Aa’s (H&A) en Noorderzijlvest (NZV) 2011; 

-   De aanpassingen in te laten gaan met ingang van het jaar 2017 voor een periode van 

vijf jaar. 

11 Evaluatie handhaving 

Het algemeen bestuur vindt dat er onvoldoende capaciteit is betreffende onder andere 

voor de inzet van BOA’s. Er mag meer geld en tijd gestoken worden in de handhaving. Het 

dagelijks bestuur zegt toe dat hier naar gekeken wordt. Een antwoord wordt opgenomen in 

de bijlage van de besluitenlijst. 

Het intensiveren van de monstername past in het budget.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de aanbeveling om team Handhaving om te vormen van output 

naar outcome gerichte organisatie; 

- In te stemmen met het in tussentijd continueren van de huidige werkwijze met de 

prioriteringsproblematiek; 

- In te stemmen met het continueren van de bestuurlijke speerpunten glastuinbouw en 

landbouw. 

12 Kredietaanvraag Groene Dijk 

Aangegeven wordt dat dit onderwerp niet eerder op het programma stond en daardoor niet 

aan de verwachting voldaan kon worden om dit eerder te behandelen in het algemeen 

bestuur. Vanuit het dagelijks bestuur wordt aangegeven deze kans niet te willen laten 

lopen. Het nHWBP wordt financieel gedekt door het Rijk en de Waterschappen.  

http://www.coelo.nl/
http://www.waterschapsspiegel.nl/
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Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet beschikbaar te 

stellen van € 199.134,- voor de verkenningsfase 2 van het dijkversterkingstraject 

Kerkhoevenpolder - Duitsland. 

13 Rondvraag 

De heer Fonhof noemt dat de Rijksincasso-nota inmiddels is gemaild naar de secretaris 

directeur en de bestuurskundige. Tevens noemt de heer Fonhof dat de afspraken ten 

aanzien van complexe schades niet vindbaar zijn op bestuursnet. Dit wordt nagekeken en 

zonodig alsnog geplaatst. 

De heer Fonhof leest enkele citaten voor met betrekking tot geneesmiddelen en 

waterkwaliteit uit het rapport van de RIVM met nummer 201601111. Eveneens leest de 

heer Fonhof een citaat uit voor uit een ander rapport van de RIVM om te benadrukken dat 

het onderwerp van groot belang is.   

De heer Van Hall geeft aan dat bij de waterschappen als ook bij de Unie van 

Waterschappen het onderwerp hoog op de agenda staat. 

 

De heer Kuipers vraagt of het waterschap zich aansluit bij het inzetten van burgers als 

dijkvrijwilligers bij groene dijken.  

De heer Van Hall benadrukt dat het waterschap eigen (kantoor)personeel inzet bij 

dijkbewaking.  

 

Mevrouw Potharst refereert aan de nieuwsbrief van oktober waarin geschreven wordt over 

het gevaar van sleuven door/over de schouwpaden om snelle afvoer van water te 

bewerkstelligen en vraagt of het waterschap de landbouwers kan attenderen op de 

effecten van extra uitstroom en of hier op kan worden gehandhaafd. 

De heer Van Hall antwoordt dat handhaving hierop altijd plaats vindt en dat er vaak 

uitspoeling plaats vindt op plekken waar de buis net te kort is of er geen buis is. Het 

waterschap heeft begrip voor landbouwers die dit doen omdat er teveel water op de 

gronden is waardoor bewerking wordt bemoeilijkt.    

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 november 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. 

11 november 2015 Kijken naar overschrijdingen 

GBM’s kassengebied 

Wordt meegenomen in de 

startnotitie najaar 2016. 

6 juli 2016 Terugkoppelen uitkomsten van 

nader in beeld brengen lelieteelt 

met de provincie 

 

6 juli 2016 Toe- en uittredingsregels 

Noordelijk Belasting Kantoor 

doen toekomen aan het 

algemeen bestuur 

Wordt opgenomen in de op te 

stellen gemeenschappelijke 

regeling. 

6 juli 2016/5 oktober 2016 10 puntenplan inzake 

problematiek waterkwaliteit 

n.a.v. rapport Advies Commissie 

Water 

Voor augustus 2017 

6 juli 2016/5 oktober 2016 Evaluatie omtrent gang van 

zaken energienotitie 

 

5 oktober 2016 Toevoegen addendum bij 

profielschets dijkgraaf en dit 

doen toekomen aan algemeen 

bestuur.  

Uiterlijk 9 november via 

bestuursnet 

9 november 2016 Kijken naar extra 

handhavingscapaciteit 

Zie kader verslag AB d.d.  

9 november 2016. 

9 november 2016 Kwijtscheldingsbeleid volgens 

het advies van de CAB 

commissie 

Voor behandeling begroting 

2018 

9 november 2016 AB informeren over NBK Zodra informatie binnen is  

9 november 2016 AB informeren over herstelplan 

pensioen. 

Zodra informatie binnen is 

9 november 2016 AB informeren over de 

consequenties voor de 

pensioenen ivm lage 

dekkingsgraag 

Zodra informatie binnen is 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

25 jan 2017 8.30 uur Hunze en Aa’s over de grens Henk Wolven en Jan 

den Besten 

25 jan 2017 9.15 uur De Verweesde burger Alfred van Hall 

nnb 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

05-04-2017 09.00 uur Heb Lef! Alfred van Hall 

nnb 09.00 uur Kwijtscheldingsbeleid ihkv concept advies van 

de CAB 

Harm Küpers 
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