Algemeen Bestuur
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 februari 2020
Aanwezig: De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf),
De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink,
Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis,
Ten Have, Heeringa en Plas
Tevens:
De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst)
Afwezig:
De heer Fonhof en mevrouw Leenders
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Onderwerpen en besluiten
Opening
De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur
welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken
- Brief overeenkomstig artikel 23 reglement van Orde algemeen bestuur: De heer
Blaauw is akkoord met de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen.
- Consultatieronde voorontwerp waterbeheerprogramma: Portefeuillehouder mevrouw
Eshuis geeft aan dat tijdens de terugkoppeling van de gebiedsprocessen op 5 februari
jl. aandacht is gevraagd voor de consultatieronde van het voorontwerp. Besloten is om
na de bespreking tijdens de informerende AB-bijeenkomst, op 11 juni, het voorontwerp
te verzenden voor de consultatieronde waardoor men tweeënhalve maand de tijd heeft
om te reageren.
- Bouw stikstoffabriek: Portefeuillehouder de heer Douwstra geeft aan dat, onder hoge
druk van het Kabinet om de aardgaswinning in Groningen op korte termijn te stoppen,
het proces voor de bouw van een stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder “uit de
koelkast” is gehaald. De stikstofinstallatie moet vanaf 2022 zorgen voor het bijmengen
van stikstof aan buitenlands gas, waardoor het geschikt is voor het Nederlandse
aardgassysteem. Dit moet voldoen aan strenge veiligheidseisen omdat de polder de
afgelopen decennia drie maal onder water heeft gestaan. Het waterschap heeft
geadviseerd om overstromingsbestendig te bouwen. Om de installatie te beschermen
tegen een overstroming van de polder, legt de Gasunie een keerwand rondom de
installatie aan. Daarnaast is waterschap Hunze en Aa's, zoals al was gepland,
begonnen met het versterken van de kering langs het A.G. Wildervankkanaal, ter
hoogte van de Tussenklappenpolder.
- Burkino Faso: De heer Ten Brink geeft aan dat hij terugkijkt op een positief
werkbezoek in Burkina Faso. Namens de Unie van Waterschappen is de Blue Deal
afgesloten met de regering in Burkino Faso. Er zijn projecten bezocht die opgezet zijn
met de kennis van het waterbeheer in Nederland. Er wordt buitengewoon goed werk
verricht. Voor 22 april staat Internationale samenwerking op de planning voor de
informerende AB-bijeenkomst waar uitgebreid stil wordt gestaan bij het beleid rondom
internationale samenwerking en de verschillende projecten die zijn uitgevoerd en in
uitvoering zijn.
Planningsschema
Mevrouw Ten Have geeft aan dat LTO Oldambt graag betrokken wordt bij het
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doorspoelbeleid Oldambt. Eveneens vraagt mevrouw Ten Have of het doorspoelbeleid
Oldambt niet te laat gepland staat.
Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat 24 juni een voorstel in de vergadering
van het algemeen bestuur wordt behandeld.
De heer Visser vraagt of het onderwerp “Rekenkamerfunctie” geagendeerd kan worden
voor de vergadering van het algemeen bestuur.
Portefeuillehouder de heer Batelaan geeft aan dat deze op de planning wordt opgenomen
nadat de resultaten/conclusies van het landelijk onderzoek naar de Rekenkamerfunctie
beschikbaar zijn.
De heer Blaauw geeft aan dat de data van “Evaluatie commissiestructuur” door het
verplaatsen van het fractievoorzittersoverleg niet meer up to date zijn.
Het planningsschema wordt hierop aangepast.
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Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 20 november 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De heer Bruning informeert naar de stand van zaken omtrent het Zuidlaardermeer.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat er op dit moment geen ontwikkelingen
zijn. Het project wordt getrokken door de provincie Groningen. Zodra er meer bekend is
wordt het algemeen bestuur geïnformeerd, zoals te doen gebruikelijk.
Zienswijze 1e begrotingswijziging en ontwerp begroting 2021 Het Waterschapshuis
Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat er kritiek is geuit op de
kostenontwikkelingen. Aangegeven wordt de vinger aan de pols te houden.
Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men zich zorgen maakt over de
overschrijding van de begroting en dat men de zienswijze te “kort door de bocht” vindt.
Toegezegd wordt dat de zin onder de conclusie wordt aangepast in “Onder de hierboven
genoemde voorwaarden en met inachtneming van de gemaakte opmerkingen stemt het
algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s in met de actualisatie begroting
2020 en begroting 2021 van Het Waterschapshuis”.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming van de aanpassing van de zienswijze
overeenkomstig de zienswijze van 2019, om in te stemmen met de zienswijze en deze
aan te bieden aan het dagelijks bestuur van het waterschapshuis.
Vaststellen procedureverordening schadevergoeding
Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de discussie breder is getrokken dan
alleen het voorstel.
Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het voorstel juridisch juist is. Er zijn
geen zienswijzen binnengekomen op de voorgenomen wijziging van de verordening.
Afgelopen jaren is er geen gebruik gemaakt van de Adviescommissie Schadevergoeding.
De meeste zaken worden voordien onderling opgelost. Indien schade wordt gemeld wordt
er een externe adviseur ingeschakeld. In de regel neemt het bestuur dergelijke adviezen
over. Belanghebbende kan overigens in beroep bij de rechtbank en daarna nog in Hoger
Beroep bij de Raad van State.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:
- De (vaste) adviescommissie Schadevergoeding op te heffen;
- Het DB laten bepalen welke externe adviseur wordt ingeschakeld om te adviseren over
het besluit op het verzoek om schadevergoeding;
- De Procedureverordening schadevergoeding waterschap Hunze en Aa's 2020 vast te
stellen en in werking te laten treden met ingang van de eerste dag volgend op die van de
bekendmaking en onder gelijktijdige intrekking van de Procedureverordening
schadevergoeding Hunze en Aa's 2010.
Evaluatie droogte 2019
Toegezegd wordt dat de titel aangepast wordt in “Aanpak knelpunten wateraanvoer als
onderdeel van de Evaluatie Droogte 2019”.
Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit slechts één spoor is wat uitgelicht
wordt en dat men de uitwerking van de andere sporen afwacht.
Toegezegd wordt dat er een overzicht wordt gemaakt waarin wordt aangegeven in welke
documenten en op welk moment aandacht wordt besteedt aan zaken die met “evaluatie
droogte” te maken hebben.
De grondwaterpeilen in het gebied staan onderin de bandbreedte. De grondwaterstand bij
de Hondsrug staat ongeveer 50 cm beneden normaal niveau. De stand van grondwater is
aanvaardbaar voor het waterschap als het kwelwater van de Hondsrug tot afvoer komt in
de beken. De neerslag van de laatste week is niet meegenomen is de weergegeven stand
van zaken.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming van de toezegging over het overzicht van
“droogte gerelateerde” zaken overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de
evaluatie van de droge zomer van 2019 en een krediet beschikbaar te stellen van
€ 792.000,- om ons watersysteem in enkele gebieden droogtebestendig te maken.
Vaststelling peilbesluit Westerpolder-Vestdijklaan
Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een goede zaak is dat de
peilgebieden Westerpolder-Vestdijklaan en Oosterland separaat aan de orde komen
Benadrukt wordt dat de provincie Groningen trekker is waar het gaat om het
inrichtingsplan Oosterland. Overigens ligt, ondanks dit, de verantwoordelijkheid voor het
nemen van een peilbesluit bij het waterschap. Gelet op de eerdere rechtelijke uitspraak
moet toch een peilbesluit worden genomen. Dit wordt opgenomen op het
planningsschema.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit
Westerpolder-Vestdijklaan vast te stellen.
Bekendmaking NEN-normbladen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2018
en 2019
De portefeuillehouder geeft aan dat dit voorstel een reparatie betreft. Indien men een
papieren versie wil ontvangen worden er kopieerkosten in rekening gebracht.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kenbaar te maken dat de
NEN normbladen bekend zijn gemaakt door terinzagelegging.
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Rondvraag
Mevrouw Ten Have noemt de evaluatie van de vispassages Hongerige Wolf en Sans
Souci die ter kennisgeving op bestuursnet is geplaatst. De conclusies die zijn getrokken
komen overeen met de conclusie die n.a.v. de totstandkoming van het lab zijn getrokken.
Ze vraagt of het, gelet hierop, om structurele problemen gaat. Tevens vraagt mevrouw
Ten Have of er al gestart is met de aangegeven acties en verbeterpunten.
Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat deze aanbesteding in dezelfde periode
speelde als het laboratorium. De verbeter- en actiepuntenlijst worden nauwlettend gevolgd
door het dagelijks bestuur. Enkele aanbevelingen zijn reeds doorgevoerd.
Aansluitend vraagt mevrouw Ten Have hoe het algemeen bestuur op de hoogte wordt
gehouden van de uitgezette acties.
Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat dit binnen het dagelijks bestuur wordt
besproken.
De heer Tjarks noemt het strategisch plan van o.a. de Unie van Waterschappen en vraagt
op welke wijze input wordt geleverd.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat er diverse
stuurgroepen/overlegorganen zijn waar de leden van het dagelijks bestuur zitting in
hebben zoals b.v. de Veenweide/veenoxidatie problematiek.
De heer Ten Brink vult aan dat ook in Unie verband commissies zijn samengesteld
bestaande uit diverse waterschappen die input leveren.
De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de vergadering van de Auditcommissie naar
de SLA van het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK). Aangegeven was dat de
achterstanden per 31 december 2019 weggewerkt zouden zijn.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat er een groot aantal maatregelen zijn
genomen en het dagelijks bestuur van het NBK maandelijks gerapporteerd wordt over de
stand van zaken.
De heer Blaauw vraagt of de portefeuillehouder de stand van zaken kan toelichten in de
commissie FAZ.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa sluit aan bij de commissie zodra er aanleiding toe is
en/of voortgang te melden is. Eerder is reeds toegezegd dat de portefeuillehouder eens
per kwartaal het algemeen bestuur via de commissie FAZ informeert.
Mevrouw Beuling noemt dat het lezen van het verdringingsreeks handboek geholpen heeft
met het bestuursvoorstel evaluatie droogte en geeft dit advies mee aan de overige
bestuursleden.
De heer Mentink uit complimenten aan het waterschap vanuit twee agrarische
natuurverenigingen voor het goede werk dat het waterschap doet maar ook voor de
regeling betreffende de aanleg van akkerranden.
De heer De Vos vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot pilot Veenoxidatie
Valthermond en Hongerige Wolf.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat Pilot Veenoxidatie drie jaar geleden is
gestart waarbij met vijf partners diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Eind vorige jaar is er
een kosten/baten analyse uitgevoerd. Begin februari zijn de resultaten gedeeld met het
gebied. Er wordt nu met de agrarische ondernemers in het gebied gekeken naar de
mogelijkheden om zo goed mogelijk de zaken te regelen.
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Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat voor o.a. de Hongerige Wolf voor de
zomervakantie een algemeen plan van aanpak moet liggen om onderzoek te doen naar
mogelijkheden voor de aanpak van veenoxidatie.
De heer De Vos hoopt dat het enthousiasme van Groningen overslaat naar Drenthe.
Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat Drenthe aangesloten is bij de
Veenweide tafel waar met grote zekerheid de Provincie een substantiële subsidie krijgt die
geïnvesteerd wordt in pilots in het Drentse gebied.
Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2020.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf
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Lijst van toezeggingen
Datum
4 juli 2018

29 mei 2019
26 februari 2020

26 februari 2020

Toezegging
In het dagelijks bestuur afspreken
wanneer en op welke wijze het
(concept)beverprotocol met het
algemeen bestuur wordt besproken.
Evalueren commissies

Afdoening
Na 24 maart is er
meer duidelijkheid
vanuit de provincie

Portefeuillehouder
De heer Douwstra

Start proces maart
2020

De heer Ten Brink

Overzicht maken waarin wordt
aangegeven op welk moment en ik welk
document aandacht wordt besteed aan
zaken die met evaluatie droogte te
maken heeft.
In DB bespreken hoe het AB op de
hoogte wordt gehouden van uitgezette
acties betreffende vispassages Sans
Souci en Hongerige Wolf

De heer Douwstra

Mevrouw Eshuis

Overzicht onderwerpen voor informerende AB-bijeenkomsten

Datum
18-03-2020

Tijd
08.30 uur

Onderwerp
Maaionderhoud

18-03-2020

09.15 uur

STOWA

22-04-2020
10-06-2020
28-10-2020
pm

08.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur

Internationale samenwerking
Voorontwerp Waterbeheerprogramma
Reactienota Waterbeheerprogramma
Nieuwe Omgevingswet

Door
Paul Hendriks/Hugo
Assink
Extern, Joost Buntsma
en Maarten Claassen
Henk Wolven
Boy de Vries

Overzicht onderwerpen voor presentaties voor/tijdens AB-vergaderingen
Datum
01-04-2020

Tijd
Aansluitend aan
AB vergadering

Onderwerp
Belastingen

Door
Harm Küpers

6

