Bijlage bij besluitenlijst
algemeen bestuur 11 november 2015
Overzicht van de reacties uit de organisatie en op de actielijst
Actie/vraag
Gevraagd wordt of er een herplantplicht geldt indien er bomen
(essen) worden gekapt nabij een rwzi
Gevraagd wordt naar een goed leesbare en zoekbare versie van
het beheerprogramma 2016-2021 nu er geen papieren verzie komt
Gevraagd wordt om een evaluatie van de effecten van het afvissen
van de Hunze

Gevraagd wordt naar een evaluatie van de lozingen
grondwateronttrekkingen
Gevraagd wordt om de invulling van de bezuinigingsdoelstelling
eerder te delen met het algemeen bestuur dan in de VJR

Afhandeling/terugkoppeling
Er is geen herplantplicht voor de gekapte zieke essen op de rwzi te Assen. In de
bestaande houtsingel hebben de essen gezorgd voor voldoende gezonde
nakomelingen die nu de ruimte hebben om te groeien.
Het beheerprogramma zal medio december in een gebruiksvriendelijke (en dus ook in
een goed leesbare) versie op onze internetsite worden geplaatst.
Het waterlichaam Zuidlaardermeer is onderdeel van het watersysteem Hunze. Het
Zuidlaardermeer voldoet nog niet aan de aangegeven waterkwaliteitseisen. Om die te
kunnen bereiken zijn nog een aantal maatregelen nodig. In 2016 en 2017 wordt
daarvoor een inrichtingsplan/maatregelplan opgesteld. Hierin kijken we naar een
aantal mogelijke scenario’s. Met de voorgenomen maatregelen zal naar verwachting in
het Zuidlaardermeer de gewenste waterkwaliteit worden bereikt.
Afvissen als maatregel om de verbetering van de waterkwaliteit te versnellen kan pas
na de planperiode 2016-2021 ingezet worden als blijkt dat de milieuomstandigheden
door de maatregelen voldoende zijn aangepast maar de verbetering nog niet snel
genoeg volgt.
Afvissen was ook voor de periode 2009-2015 als maatregel voorgesteld maar in de
afweging daarvan bleek dat eerst de milieuomstandigheden voldoende veranderd
moeten zijn voordat dit middel effectief kan worden ingezet.
Bij het opstellen van het inrichtingsplan zal het verwachtte effect van afvissen als end
of pipe maatregel worden onderzocht en beoordeeld. Dit plan met daarin ook de
afweging van het effect van afvissen zal aan het algemeen bestuur worden
voorgelegd.
De evaluatie is vanaf 19 januari 2016 te vinden op het bestuursnet.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zoeken we permanent naar
optimalisatie van onze bedrijfsvoering, teneinde de kosten te verlagen. Dit komt in
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Gevraagd wordt naar de hoge overschrijdingen van
gewasbeschermingsmiddelen in kasgebieden

Gevraagd wordt of het waterschap iets kan betekenen op
sanitatiegebied waar het gaat om vluchtelingenkampen.

onze begroting specifiek tot uitdrukking in een besparingsdoelstelling van € 500.000,-.
In de tijdsperiode tussen het behandelen van de begroting (november) en de
voorjaarsrapportage (juni) geven we hier invulling aan zodat hierop gestuurd kan
worden. Uiterlijk in de voorjaarsrapportage wordt u over de invulling hiervan
geïnformeerd of zoveel eerder als mogelijk.
Momenteel meten wij bij de twee kassengebieden in ons beheergebied (Klazienaveen
en Zuidbroek/Sappemeer) 4x per jaar. De uitkomsten van de analyses worden
tussentijds geanalyseerd. Na constatering van hoge waarden van
gewasbeschermingsmiddelen in het monster wordt er gericht extra handhaving/
toezicht ingezet.
Voor de komende beheerperiode is in ons beheerprogramma 2016-2021 als actie
opgenomen “Maatregelen in Glastuinbouwgebieden samen met LTO Glaskracht”.
Gezien de complexiteit van de problematiek stellen we in 2016 een feitendossier op,
gevolgd door een maatregelenlijst en daarna een uitvoeringsprogramma. Alle actoren
worden hierbij betrokken, d.w.z. LTO, tuinders, gemeenten, provincie, waterbedrijf
(leverancier gietwater in Klazienaveen), middelen leveranciers.
Een uitgebreid antwoord is terug te vinden op bestuursnet.
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