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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 5 juli 2017 

 

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

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

Kuipers, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, 

Heeringa, Plas en Potharst   

Tevens:       De dames Hidding, Hulzebos en Kuiper 

Afwezig:      Mevrouw Stegeman (besluitenlijst) en de heren Nieuwenhuis en Van Riemsdijk 

  

 

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: 

- Laboratorium: De heer Van Hall geeft het woord aan de portefeuillehouder de heer 

Batelaan. Tijdens de laatste commissievergaderingen is gevraagd naar de stand van 

zaken van het Laboratorium. Recent is het voorlopig ontwerp opgeleverd en is een 

nadere kostencalculatie gemaakt. Voor wat betreft het ontwerp geeft de heer Batelaan 

aan enthousiast te zijn over de vormgeving van het gebouw. Er ligt een impressie ter 

tafel. De heer Batelaan geeft aan erg geschrokken te zijn van de nieuwe calculatie. Op 

drie onderdelen is meer krediet nodig dan was voorzien. Op de eerste plaats is bij de 

eerste berekeningen te veel uitgegaan van de calculatie die was opgesteld in de tijd 

dat het laboratorium bij WaterLabNoord (WLN) in zou trekken. Met name de 

technische installatie is duurder dan uitbreiding die in het geval van WLN nodig was. 

Ten tweede is in het ontwerp meegenomen dat de hydrobiologisch analisten van de 

waterschappen Hunze en Aa’s als Noorderzijlvest worden ondergebracht in het nieuwe 

lab. De fysieke afstand belemmert nu een goede aansturing en het optimaal 

samenwerken tussen de medewerkers. Hier is kwaliteitswinst te behalen. Als derde 

noemt de heer Batelaan de benodigde opslagruimte. In aanvang is er vanuit gegaan 

dat de bestaande losse loods vanuit Assen mee verhuist kon worden naar de nieuwe 

locatie in Veendam. Dit is fysiek goed mogelijk en hiervoor waren de kosten in het 

krediet meegenomen. Echter in het overleg met de gemeente Veendam, die overigens 

enthousiast is over het voorlopig ontwerp, is ons duidelijk geworden dat het 

verplaatsen van de loods geen goedkeuring van de gemeente zal krijgen. Dit betekent 

dat er extra vierkante meters vloeroppervlak binnen het nieuwe gebouw moeten 

worden gerealiseerd. Los van deze drie tegenvallers ligt er ook nog een keuze voor 

het algemeen bestuur op het gebied van energiebesparing. In het oorspronkelijke 

voorstel is aangegeven dat met het nieuwe gebouw tenminste 40% minder energie 

gebruikt wordt dan in de huidige situatie. Door gebruik te maken van aardwarmte, 

zonnepanelen etc. is het mogelijk deze energiebesparing te vergroten van 40 naar 

70%. Dit levert aanvankelijk een hogere investering op maar zal binnen de levensduur 

worden terugverdient. De eerste drie tegenvallers bedragen gezamenlijk zeven en een 

halve ton, de energiekeuze optie vergt een extra investering van drie en een halve ton.  

 



 

2 

Wanneer er gekeken wordt naar de gevolgen voor de jaarlijkse exploitatie lasten van 

het  lab dan betekent dat dat het saldo van de voorgestelde investeringen een extra 

jaar last van ongeveer € 34.000,-. Dit betekent in totaal, dus inclusief het initiële krediet 

1% kostenverhoging van de jaarlijkse exploitatielast van het lab. Ondanks deze relatief 

beperkte stijging heeft de heer Batelaan gemeend de organisatie opdracht te moeten 

geven om deze verhoging van € 34.000,- in te verdienen op de laboratoriumkosten. Dit 

betekent dat de laboratorium kosten niet stijgen ten gevolge van de nieuwbouw in 

Veendam. Hoe deze bezuiniging precies gerealiseerd gaat worden is nog niet bekend 

maar de eerste reacties geven stellig de indruk dat dit gaat lukken. Omdat de huidige 

aanbestedingsmarkt momenteel moeilijk voorspelbaar is geeft het waterschap de 

voorkeur bij het bestuur terug komen voor een definitief besluit na de aanbesteding. Er 

is dan exact bekend hoeveel geld nodig is voor de bouw. Dit wordt qua tijdsplanning, 

gelet op de geplande vergaderingen krap worden, vandaar dat nog niet bekend is of dit 

agendapunt geagendeerd zal worden voor de eerst volgende vergadering in oktober of 

een volgende vergadering. 

- Aanbesteding slib: De portefeuillehouder de heer Sinnema krijgt het woord. In vorige 

vergaderingen zijn discussies gevoerd inzake de aanbesteding slib en gebruik 

kolengruis. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Swiss combi was de enige 

aanbieder. Swiss combi heeft een aanbieding gedaan voor verwerking met kolengruis 

en een zonder kolengruis. Deze laatste is de voordeligste aanbieding. Waarschijnlijk 

gaat Swiss combi over op een andere verwerkingsmethode waarbij kolengruis niet 

gewenst is. Toegezegd wordt dat het bestuursvoorstel van waterschap Noorderzijlvest 

omtrent “aanbesteding slib” op bestuursnet geplaatst wordt. Vanuit het algemeen 

bestuur wordt gevraagd of hierover een bericht op internet geplaatst kan worden 

samen met waterschap Noorderzijlvest.  

- Dijkgravendag: Op 16 juni 2017 vond de dijkgravendag plaats bij het 

Hoogheemraadschap Delfland. 

- Burgemeester gemeente Vlagtwedde: Op 28 juni is de burgemeester van de gemeente 

Vlagtwedde, mevrouw Kompier, op bezoek geweest bij de heer Van Hall.  

- Afscheid: Op 30 juni jl. was de heer Van Hall aanwezig bij het afscheid van dijkgraaf 

de heer Geluk van het waterschap Hollandse Delta. 

- Waterbedrijf: Op 3 juli jl. heeft de heer Van Hall bezoek gehad van de directeur van het 

Waterbedrijf Groningen, mevrouw  Swart. 

- Stukken ter tafel: 

- Boek  “Het Hunzedal”; 

- Impressietekening nieuwe laboratorium ; 

- Het programma/agenda 12 juli a.s. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 7 juni 2017  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Gevraagd wordt of de plenaire bijeenkomsten op de website openbaar gemaakt kunnen 

worden. 

De heer Van Hall geeft aan dat dit binnen het dagelijks bestuur wordt besproken. 

Op de lijst van plenaire commissies staat twee keer “nnb”. Dit wordt aangevuld met data.  

4 Voorjaarsrapportage 2017 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de commissie erg content is met de 
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rapportage. De portefeuillehouder licht het bestuursvoorstel toe. Om constante workflow te 

houden heeft de inzet van personeel voortdurend de aandacht. Het dagelijks bestuur heeft 

hier constant oog voor.  

Het waterschap heeft voor het Zuidlaardermeer de nodige inrichtingsmaatregelen 

getroffen. Een grote opgave die er nog ligt is de compensatie bodemdaling door 

gaswinning. Oorspronkelijk lagen er plannen om een sluis, gemaal en een stuw in het 

Drents Diep te bouwen voor het opvangen van het peilverschil. Het waterschap kan betere 

maatregelen treffen om de bodemdaling te compenseren door o.a. het inrichten van 

oeverlanden.  Dit wordt bestuurlijk en ambtelijk opgepakt in de diverse overleggen.   

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2017; 

- De eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

5 Meerjarenraming 2018-2021 

Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat de commissie het bestuursvoorstel breed 

heeft besproken en tevreden is met de visuele presentaties van de acties in de bijlage.  

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat er zorgen zijn omtrent de lasten 

ontwikkelingen van de zuiveringsheffing. Mogelijk moet de dalende lijn worden losgelaten.  

Het dagelijks bestuur buigt zich nog over proactieve verwijdering van medicijnresten door 

een mogelijke vierde trap. Benadrukt wordt dat het als maatschappelijke opgave wordt 

gezien om het water nog schoner te krijgen waarbij de kosten een belangrijke 

randvoorwaarde vormt.  

Benadrukt wordt dat er goed moet worden gekeken of het personeelsbestand voldoende is 

om extra opgaven op te pakken. Er is enige vrijheid in het naar voren halen of naar 

achteren schuiven van projecten. 

Aangevuld wordt dat er vanuit de Unie van Waterschappen hard gewerkt wordt de 

problematiek rondom verwijdering van medicijnresten maar ook van andere stoffen en 

deze discussie afwachten. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn vanuit de Unie van 

Waterschappen dan wordt het algemeen bestuur geïnformeerd. Indien er meer bekend is 

wordt dit ook op het eigen beheergebied geprojecteerd.  

Vanuit 50-plus wordt voorgesteld het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Besluit 

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

meerjarenraming 2018-2021. 

6 Achtergrondnotitie risicomanagement bij Hunze en Aa’s 

Benadrukt wordt dat het een primaire taak van het waterschap is om veiligheid van de 

burger te garanderen. Hierbij hoort tegenwoordig ook “cybercrime”. 

 

Besluit 

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

achtergrondnotitie risicomanagement en bijbehorende bijlage. 

7 Bestuursovereenkomst inzet DAW Groningen 

De maatregelen die worden genomen zijn gepland. De investeringen in de Hunze zijn 

reeds uitgevoerd maar er is afgesproken dat ook de uitgevoerde maatregelen 

meegenomen mochten worden.  

De monitoring wordt uitgevoerd door de provincie.  

De insteek van het waterschap is om de projecten robuust en ambitieus uit te voeren en 
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vanuit het oogpunt van de lasten voor de burger soberheid en doelmatigheid te blijven 

betrachten.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de "Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en 

waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest " en de heer Douwstra machtigen 

deze te ondertekenen. De bestuursovereenkomst is de aanzet voor de regionale DAW 

subsidieregeling; 

- € 750.000,- als krediet beschikbaar te stellen voor “bijdrage regionale regeling 

Groningen”; 

- Het vrijgegeven KRW programmabudget met € 750.000,- verlagen; 

- € 180.000,- van dit krediet in te zetten voor het reduceren van emissie door de 

glastuinbouw in Groningen, door aan te haken bij de openstelling van de provincie 

Drenthe die ook opengesteld wordt voor tuinders in ons Gronings werkgebied; 

- Het DB mandateren voor de verdere besluitvorming rondom de inzet van het 

gereserveerde DAW krediet voor Groningen. 

8 Openstelling subsidie DAW Drenthe emissie glastuinbouw 

Impliciet is dit bestuursvoorstel  bij agendapunt 7 behandeld. De maximale subsidie voor 

de fysieke investeringen van ondernemers zijn verhoogd van € 2.500,- naar  

€ 6.000,-. Dit heeft geen gevolgen voor het waterschap. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- in te stemmen met het openstellingsbesluit; 

- Het DB te mandateren om over volgende Drentse DAW openstellingen te besluiten. 

9 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021 

De commissie FAZ is erg tevreden met hetgeen dat in het voorstel is weergegeven.  

 

Besluit 

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

stand van zaken. 

10 Plan van Aanpak Zuiveringsstrategie 

Dit bestuursvoorstel komt tegemoet aan de wens van het algemeen bestuur. Er worden 

naar aanleiding van het bestuursvoorstel nadere studies en onderzoeken gedaan. Het 

bestuur is benieuwd naar de uitkomst en ziet de voorstellen met belangstelling tegemoet.   

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het Plan van Aanpak 

Zuiveringsstrategie vast te stellen. 

11 Rondvraag 

De heer Vertegaal geeft aan in de agrarische pers te hebben gelezen dat vanuit de LTO 

aangedrongen wordt op een continuering van de derogatie norm voor toepassing van 

stikstof uit dierlijke mest. Wat gaat dit betekenen voor de problematiek van fosfaat en 

stikstof in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s? 

De heer Van Hall antwoordt dat er vanuit de Unie van Waterschappen, de overkoepelende 

organisatie hierin, een reactie hierop zal geven. 

 

Mevrouw Plas noemt dat Nedmag zout gaat boren en vraagt naar de stand van zaken. 
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De heer Van Hall geeft aan dat de gemeente vergunning heeft verleent hiervoor en dat het 

waterschap geen partij is in deze. De heer Feijen vult aan dat de vergunning vanuit de 

gemeente niet is aangepast.  

 

De heer Kuipers noemt de nieuwsbrief van Stichtse Rijnlanden waarin een artikel heeft 

gestaan inzake belastingkorting op groene tuintjes.  

De heer Van Hall geeft aan de opmerking mee te nemen.  

 

Mevrouw Potharst vraagt of het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie plenair op de agenda kan 

komen te staan. 

Dit wordt opgenomen. 

 

De heer Fonhof vraagt naar een datum voor het onderdeel communicatie op de lijst van 

plenaire vergaderingen. 

Er wordt een datum opgenomen op de lijst. 

 

De heer Hofstra dankt de heer Van Hall voor het prettig voorzitten van de vergaderingen 

van het algemeen bestuur. Een applaus klinkt. 

De heer Van Hall dankt voor het compliment en voor de mooie jaren. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2017. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

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. 

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 

22 maart 2017 Discussie maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid en de financiële 

consequenties van keuzes hierin  

November 2017 

 

 

 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

20 september 09.00 uur HWBP/POV wadden  Erik Jolink/Jan Lammers 

1 november  09.00 uur Nieuwe laboratorium Robert Boonstra 

31 jan 2018 09.00 uur Communicatie Cora Kuiper 

2018 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Jelmer Kooistra 

2018 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

 


