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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 8 maart 2017 

 

Aanwezig: de heren Doeven (voorzitter), Van Erp, Fonhof, Hofstra, Nieuwenhuis,  

                   Van Riemsdijk en Sinnema (portefeuillehouder)  

                   de heer Van der Laan, afdelingshoofd Veiligheid en Voldoende Water  

                   (secretaris) 

                   de heer Jongejans, afdelingshoofd Schoon Water 

                   mevrouw Ravesloot, bestuurs- en managementassistente (verslag) 

 

Afwezig:    de heer Tjarks 

 

 

      

1. Opening 

 

De heer Doeven opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 25 januari 2017 

 

Toevoegen aan bladzijde 2: agendapunt 7: Herijking zuiveringsstrategie: 

“De heer Van Riemsdijk mist de concrete weergave van de maatregelen en de planning in het 

bestuursvoorstel.” 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 4: agendapunt 8. Vervolg slibstrategie, tussenoplossing 

De heer Van Erp vraagt naar de huidige stand van zaken. 

De heer Jongejans antwoordt dat er zowel bestuurlijk- als ambtelijk overleg is geweest. 

De heer Sinnema deelt mede dat bij de nazending voor de komende vergadering van het 

algemeen bestuur (d.d. 22 maart a.s.) een bijlage zal worden toegevoegd met vermelding van de 

stand van zaken. 

 

Vervolgens wordt het proces van besluitvorming in relatie tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Hunze en Aa’s / Noorderzijlvest toegelicht en besproken. 
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4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 22 maart 2017 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Vaststelling peilbesluit Assen 

 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

 Het peilbesluit Assen vast te stellen.  

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Nieuwenhuis heeft via de media vernomen dat het nog niet zeker is dat er een 

verwerkingsbedrijf van zuiveringsslib (fosfor terugwinning uit slib) te Duinkerken (Frankrijk) wordt 

gerealiseerd. 

De heer Jongejans zegt dat dit nog niet bekend is binnen het waterschap. 

 

De heer Van der Laan deelt mede dat er vanavond een inloopbijeenkomst plaatsvindt betreffende 

de problematiek rondom waterafvoer Middensloot – Wildervank. De inloop vindt plaats tussen  

16.00 en 20.00 uur in Zaal Bijleveld Wildervank. Er zijn 700 belanghebbenden uitgenodigd. 

De bijeenkomst staat vermeld op bestuursnet. 

 

 

7. Sluiting 

 

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

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2017. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


