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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 30 november 2016 

 

Aanwezig: de heren Doeven (voorzitter), Douwstra (DB-lid), Van Erp, Hofstra, Nieuwenhuis,  

                   Van Riemsdijk, Sinnema (portefeuillehouder) en Tjarks 

                   de heer Van der Laan, afdelingshoofd Veiligheid en Voldoende Water  

                   (secretaris) 

                   de heer Jongejans, afdelingshoofd Schoon Water 

                   mevrouw Ravesloot, bestuurs- en managementassistente (verslag) 

 

Aanwezig op de publieke tribune: de heer Batelaan (DB-lid) 

                    

Afwezig:    de heer Fonhof 

 

 

      

1. Opening 

 

De heer Doeven opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder 

de heer Van Riemsdijk. De heer Van Riemsdijk is vanmorgen (30 november 2016) benoemd in 

een extra vergadering van het algemeen bestuur tot lid van het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s. 

De heer Van Riemsdijk is aanwezig bij de commissie VVSW, het is nog niet bekend of de heer 

Van Riemsdijk zitting neemt in de commissie VVSW dan wel in de commissie BPP. 

De heer Douwstra is vanmorgen (30 november 2016) in de extra vergadering van het algemeen 

bestuur gekozen en benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. 

 

 

2. Mededelingen 

 

Geen bijzonderheden. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 26 oktober 2016 

 

Blz. 2; blz. 5: Veenoxidatie 

De tekst tussen aanhalingstekens moet zijn “agrarisch waterbeheer” in plaats van “gratis 

waterbeheer”. 

 

Blz. 4; Blz. 16: 2. Wateroverlast door veenoxidatie (5.2.) 

Eerste zin vervangen door: “De heer Doeven vraagt of er voor de pilot Veenoxidatie nog 

onderzoeken uitgevoerd worden in 2017.” 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
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4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 14 december 2016 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Vaststelling peilbesluit Hoogezand 

 

Geconstateerd wordt dat Bijlage 1: het bestuursbesluit niet gelijk is aan de gegevens van het 

bestuursvoorstel op pagina 5. Het bestuursbesluit zal worden aangepast en meegezonden met 

de nazending t.b.v. de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 december 2016. 

 

De tabellen in Bijlage 1: het bestuursbesluit en de tabellen op pagina 4 en 5 kloppen wel. De 

tabellen op pagina 4 en 5 gaan over het huidige en toekomstige winter- en zomerpeil, waar de 

tabel in Bijlage 1 over de toekomstige (gewenste) winter- en zomerpeilen gaat. 

 

De heer Tjarks vraagt naar aanleiding van blz. 6: Geen spijtmaatregel: of onderzocht is of er ter 

plaatse problemen kunnen ontstaan door wateroverlast. 

De heer Sinnema antwoordt dat de huidige situatie niet verandert, het huidig peil blijft 

gehandhaafd. 

De heer Van der Laan zegt dat er naar aanleiding van de voorlichtingsavond twee mogelijke 

probleemgevallen door ingelanden zijn aangedragen betreffende grondwater. Beide problemen 

worden opgepakt door de gemeente. De gemeente en het waterschap zullen dan gezamenlijk 

naar een oplossing zoeken. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

 Het peilbesluit Hoogezand vast te stellen.  

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Erp zou het prettig vinden als de voorzitter van de commissie in het kort de bevindingen 

van de commissie weergeeft tijdens de behandeling van betreffende bestuursvoorstellen in de 

vergadering van het algemeen bestuur. 

Voorgesteld wordt om aan het eind van de commissievergaderingen te bespreken wat de 

voorzitter in de vergadering van het algemeen bestuur zal overbrengen vanuit de commissie. 

Aldus wordt afgesproken. 

 

De heer Hofstra verwondert zich er over dat agendapunt 5 van het algemeen bestuur: Resultaten 

pilot regelbare drainage Achterste Diep, niet voor de commissie VVSW is geagendeerd, terwijl 

het bestuursvoorstel is opgesteld door een medewerker van de afdeling VVW. 

De heer Van der Laan antwoordt dat het algemeen bestuur heeft besloten om de 

bestuursvoorstellen scherper te agenderen voor de commissievergaderingen. 

Het kan dus gebeuren dat een bestuursvoorstel in een commissie wordt behandeld die door een 

medewerker van een andere afdeling is opgesteld. Het is mede afhankelijk van de 

portefeuillehouder in welke commissie een bestuursvoorstel wordt behandeld. 
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De heer Doeven zal de opmerking van de heer Hofstra inbrengen in de vergadering van het 

algemeen bestuur d.d. 14 december 2016. 

 

 

7. Sluiting 

 

De heer Doeven bedankt een ieder voor diens inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2017. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


