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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 augustus 2020 

 

Aanwezig:   De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), De Graaf,  

Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Paapst, Sinnema, Tjarks en 

Visser en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have, Heeringa, Leenders en Plas   

Tevens aanwezig: De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heren Van Calker, Fonhof, Haerkens, Mentink en De Vos 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

welkom. In verband met COVID19 is er geen publiek in de zaal aanwezig maar wordt de 

vergadering live gestreamd.  

In verband met het overlijden van collega Jack Huizinga, op 16 augustus 2020, is er een 

moment van stilte.  

Aan de agenda is onder het agendapunt “Mededelingen” toegevoegd: “ontslagbrief de 

heer Jan Batelaan”. Het algemeen bestuur stemt in met de agenda.   

2a Mededelingen  

- Schriftelijke vragen ex artikel 23 RvO AB van fractie WN inzake reglement van Orde 

m.b.t. damwandplanken bij aanleg verdiepte A7/N9 bij de ring Zuid in Groningen: 

De fractie Water Natuurlijk is content met de beantwoording van de vragen. Mevrouw 

Leenders vraagt aanvullend of het waterschap een rol heeft in het monitoringsplan. 

Portefeuillehouder de heer Douwstra geeft aan dat normaliter de aannemer hiervoor 

verantwoordelijk is maar dat het waterschap hierbij actief is betrokken.  

- Ontslagbrief Jan Batelaan:  De heer Ten Brink meldt dat hij het ontslag van de heer 

Batelaan, per 24 september 2020, heeft geaccepteerd. Vandaag is de laatste AB-

vergadering waarbij de heer Batelaan als bestuurder aanwezig is. 

- Kostentoedelingsverordening (KTV): Portefeuillehouder de heer Batelaan geeft aan 

dat o.a. de daling van het aantal hectares ongebouwd reden voor het dagelijks bestuur 

(DB) is om, tussentijds, te kijken of de huidige situatie  leidt tot significante wijzigingen 

in de KTV. Hiervoor is een technische rekenexercitie uitgevoerd. De technische 

rekenexercitie is op 20 augustus afgerond. In de vergadering van het DB van 1 

september neemt het DB formeel het besluit om een concept KTV vast te stellen en ter 

inzage te leggen Het DB informeert vooruitlopend hierop het algemeen bestuur 

hierover. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een aanpassing van de 

KTV gerechtvaardigd. De nieuwe KTV percentages zijn dan: 

- Ingezetenen blijft 29%, natuur blijft 0,4% 

- Gebouwd gaat van 48,6% naar 49,1% 

- Ongebouwd gaat van 22% naar 21,5% 

Hierdoor treedt er een verschuiving tussen gebouwd en ongebouwd op. In euro’s gaat 

het om een verschuiving van ruim € 200.000,- tussen beide categorieën. Een 

verlagend effect op het tarief voor ongebouwd voor 2021 is er echter vooralsnog niet, 

dit vanwege een extra daling van de hectares ongebouwd. 

- Noordelijk Belasting Kantoor (NBK): Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan 
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dat de 2e kwartaalrapportage van het NBK laat zien dat het aantal hectares t.o.v. de 

MJR extra is gedaald met 3.500. Deze daling hangt samen met de WOZ gegevens van 

de gemeenten. Door deze integraal te verwerken in het belastingsysteem van het NBK 

worden naar verwachting meer hectares ongebouwd aan WOZ objecten toegevoegd. 

Deze hectares zijn daarmee niet meer beschikbaar voor de watersysteemheffing 

ongebouwd. Het NBK is in overleg met de gemeenten om te beoordelen of de aan de 

WOZ-objecten toegerekende hectares ongebouwd juist zijn. De portefeuillehouder 

heeft er bij het NKB op aangedrongen om hier voldoende urgentie en aandacht aan te 

geven. Dit betekent dat het aantal hectares nog kan veranderen in de 3e 

kwartaalrapportage van het NBK. Bij het opstellen van de begroting 2021 worden de 

meest recente gegevens (3e kwartaalrapportage) van het NBK gebruikt. 

- Inloopbijeenkomsten Steendam en Tjuchem: Portefeuillehouder mevrouw Eshuis 

noemt dat er afgelopen week twee inloopbijeenkomsten zijn geweest inzake de 

veendijk bij Steendam en Tjuchem. Deze dijk voldoet niet meer aan de huidige eisen 

betreffende hoogte en stabiliteit. Doordat er een ontsluitingsweg en een fietspad op de 

dijk liggen is dit een complexer project. Door droogte ontstaan er droogte scheuren in 

de veendijk. Om de omwonenden te betrekken in het project zijn de 

inloopbijeenkomsten georganiseerd. Mevrouw Ten Have vraagt of het project in relatie 

staat met de bodemdaling door gaswinning. Het huidige project betreft hier verbetering 

van de stabiliteit en hoogte. De heer Kooistra vult aan dat bodemdaling door 

gaswinning is “afgekocht” met de bouw van gemaal Rozema.  

- Stand van zaken droogte: Portefeuillehouder de heer Douwstra geeft aan dat er 

momenteel een neerslagtekort is van 210 mm maar deze is niet zo hoog als in 1978. 

Vanaf 4 augustus waren de temperaturen tropisch. De peilen waren op orde. Op 7 

augustus zakten de peilen waardoor het waterschap een beregeningsverbod heeft 

ingesteld voor o.a. de Veenkoloniën, Stadskanaal e.o. Ook zijn er noodpompen 

geïnstalleerd. Afgelopen weekend heeft het geregend in ons gebied, met lokaal grote 

verschillen in de hoeveelheid neerslag (6-120 mm). Het beregeningsverbod kon 

hierdoor opgeheven worden. Ook voor stroomgebied van de Hunze is een 

beregeningsverbod ingesteld. Dit stroomgebied is afhankelijk van de kwel van 

grondwater van de Hondsrug. Door het oplopende neerslagtekort zijn de 

grondwaterstanden gedaald, met als gevolg dat de kwel van grondwater is afgenomen. 

Door de neerslag van afgelopen dagen is ondertussen dit beregeningsverbod ook 

opgeheven. Door de verandering van de weersomstandigheden is veel werk verzet 

(van aanvoer naar afvoer) waar de heer Douwstra de inzet van het personeel voor 

dankt.  

- Corona en rioolwater: Portefeuillehouder de heer Douwstra noemt dat er twee 

zuiveringen extra gemonitord worden binnen waterschap Hunze en Aa’s inzake het 

coronavirus. De zuiveringen Assen, Scheemda, Stadskanaal en 2e Exloërmond  

worden wekelijks bemonsterd. De resultaten zijn zichtbaar in het corona dashboard 

van de rijksoverheid. Vanuit de veiligheidsregio Groningen is een verzoek binnen 

gekomen voor een monitoringsproef in het uitgaansgebied van de stad. Deze is niet tot 

uitvoering gekomen omdat COVID-19 niet in urine wordt waargenomen.   

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 24 juni 2020 

Agendapunt 10, rondvraag, pagina 5: 

“Mevrouw Creemer vraagt……. IBABS staat” moet zijn “Mevrouw Creemer vraagt naar de 

rol van het waterschap bij het manifest deltaplan Groningen biodiversiteit”. 
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De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 

4 Aanpassing reglementen van Orde 

Zowel vanuit de commissies als van de portefeuillehouder zijn er geen op en/of 

aanmerkingen. De heer Ten Brink feliciteert de leden van de Agendacommissie met de 

benoeming. 

 

Besluit 

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

-    de wijzigingen van de reglementen van orde voor het algemeen bestuur, de vaste 

commissies en de Auditcommissie en deze vaststellen met gelijktijdige intrekking van 

de reglementen van orde van het algemeen bestuur 2017, de vaste commissies 2010 

en de Auditcommissie 2010. 

-    het instellen van een Agendacommissie zoals beschreven in artikel 3 van het 

reglement van orde voor het algemeen bestuur 2020. 

Kennis te nemen van het gewijzigde reglement van orde voor het dagelijks bestuur 2020.  

5 Meerjarenraming (MJR) 2021-2024 

Binnen de commissie FAZ is ruimschoots aandacht besteed aan de MJR. De vragen en 

discussiepunten zijn weergegeven in het verslag. Er is o.a. stilgestaan bij 

kostenbeheersing, onzekerheden en de vertaling naar beleid, hoe komen we dit jaar door. 

De commissie BPL heeft de MJR ook uitgebreid besproken waarbij veel informerende 

vragen zijn gesteld. Benadrukt wordt dat er, wat de commissie betreft, een “trap op de 

rem” gegeven zou kunnen worden betreffende de kosten. 

Commissie VVSW heeft eveneens stilgestaan bij onzekerheden maar ook bij personele 

bezetting, de vier fte aan muskusrattenbeheerders en kostenverhoging. 

De portefeuillehouder geeft een reactie op de samenvattingen van de commissie.  

 

Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap met de goed en helder geschreven 

MJR. Ook vanuit het algemeen bestuur worden zorgen geuit over de onzekerheden die 

momenteel spelen, mede in relatie tot de geschetste kostenontwikkeling, met name voor 

de taak watersysteembeheer. Het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) heeft de nota’s 

volgens planning verstuurd. De dwangbeschikkingen zijn niet geheel volgens schema 

verzonden. De openstaande posten worden merendeels veroorzaakt doordat de meeste 

mensen doorlopende machtigingen hebben. Er zijn voor waterschap Hunze en Aa’s 115 

ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er vastgehouden moet worden aan 

de reguliere planning en control cyclus.  

Binnen de Unie van Waterschappen is afgesproken dat gestreefd wordt naar een 0-

muskusrattenbeleid waarbij ook waterschap Hunze en Aa’s een solidariteitsbijdrage zal 

ontvangen voor de vier fte aan muskusrattenbeheerders.  

Het dagelijks bestuur benadrukt dat de MJR is opgesteld met de huidige gegevens.  

De vergadering wordt tien minuten geschorst. Na de schorsing krijgt mevrouw Ten Have 

het woord en geeft aan dat het algemeen bestuur instemt met het voorstel, onder 

voorwaarde dat het door de portefeuillehouder gezegde, na de inbreng van de 

commissies, letterlijk wordt weergegeven in de besluitenlijst (zie hieronder).  

 

“De huidige meerjarenraming 2021-2024(MJR)  is opgesteld met inachtneming van de 

bekende feiten, afspraken  en omstandigheden per medio 2020. De uitkomsten hiervan 

laten voor het onderdeel watersysteembeheer een stijging in de meerjarenperiode zien 

van 3,2% per jaar. 
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Bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming voor de periode 2022-

2025 blijft het uitgangspunt een gezonde financiële huishouding. Het dagelijks bestuur zal 

zich inzetten om, in lijn met de uitspraken in het “Coalitieakkoord 2019-2023 Door water 

verbonden”, de kostenontwikkeling voor de begroting als geheel en per taak stabiel te 

houden met een maximale stijging van 3% per jaar. 

Het dagelijks bestuur ziet hiertoe mogelijkheden vanuit de vergevorderde besprekingen 

rondom de bekostiging van de inzet voor de landelijke MURA-bestrijding, waarvoor thans 

een extra inzet van vier fte in de MJR is opgenomen en de ontwikkelingen in de 

dividendpolitiek van de Nederlandse Waterschapsbank”. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de meerjarenraming 2021 - 2024; 

- De belastingtarieven 2021 eventueel baseren op een herziene 

kostentoedelingsverordening; 

- Uiterste terughoudendheid betrachten waar het gaat om aanspraak te maken op 

compensatiegelden van het Rijk voor de gevolgen van de  coronacrisis. 

6 Rondvraag 

De heer In ’t Hout wijst op een tijdelijke tentoonstelling in het Miramar zeemuseum in 

Vledder over ‘plastic soep’. Hij doet de suggestie om deze tentoonstelling voor 

educatiedoeleinden naar het waterschapskantoor de halen.  

7 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 30 september 2020. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

4 juli 2018 In het dagelijks bestuur afspreken 

wanneer en op welke wijze het 

(concept)beverprotocol met het 

algemeen bestuur wordt besproken.  

Voorjaar 2020 De heer Douwstra 

24 juni 2020 Algemeen bestuur informeren over de 

voortgang veenoxidatie na de eerste 

bijeenkomst met de landbouwers en 

hierin de onderzoeksresultaten van de 

stage meenemen 

Moet nog ingepland 

worden 

Mevrouw Heeringa 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

16-9-2020 20.00 uur Maaionderhoud Paul Hendriks/Hugo 

Assink 

16-9-2020 aansluitend Projectplannen beekverhoging 

Zeegserloopje, Anloërdiepje, 

Taarloosschediep en regeling 

waterdoorlaat verdeelwerk Loon 

Willem Kastelein  

22-9-2020 20.00 uur Belastingen Harm Küpers 

28-10-2020 20.00 uur Reactienota Waterbeheerprogramma Boy de Vries 

25-11-2020 20.00 uur Internationale samenwerking Henk Wolven 

pm  STOWA Extern, Joop Buntsma en 

Maarten Claassen 

pm  Nieuwe Omgevingswet  

 

 
 
 


