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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 30 september 2019 

 

Aanwezig:   De heren Blaauw, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), Fonhof en 

De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, 

Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Eshuis, Heeringa 

en Plas   

Tevens:       De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De dames Creemer, Ten Have en Leenders 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

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

welkom. Ook heet hij de belangstellenden die de vergadering digitaal volgen van harte 

welkom.  

2a Mededelingen  

- WAVES-dashboard: Portefeuillehouder mevrouw Heeringa meldt dat medio september 

Waterschapspeil 2020 is verschenen. Ook zijn de gegevens in het WAVES-dashboard 

en de WAVES-database geactualiseerd met de gegevens over 2019. Het bestuur is 

hierover, via Ibabs in de nieuwsberichten van week 38, geïnformeerd. Tevens is hierbij 

een achtergrondnotitie opgenomen om de diverse gegevens vanuit het perspectief van 

waterschap Hunze en Aa’s te kunnen duiden. 

Op vrijdag 6 november a.s. tussen 13.00 uur en 14.30 uur wordt door de Unie van 

Waterschappen, voor bestuursleden van waterschappen uit het hele land een 

webinar/digitale rondleiding in de WAVES-omgeving voorbereid. 

- Bemonstering zuiveringen i.v.m. corona: Portefeuillehouder de heer Douwstra noemt 

dat alle zuiveringen van Hunze en Aa’s één keer per week bemonsterd wordt door het 

RIVM op de aanwezigheid van het (genetisch materiaal van het) corona virus. Met 

deze metingen kunnen besmettingshaarden en –trends in specifieke regio’s vroegtijdig 

worden gesignaleerd. Er vindt overleg plaats met het RIVM om de zuiveringen 

meerdere malen per week te bemonsteren. De kosten hiervan zijn voor het Ministerie. 

Op het Coronadashboard van de overheid zijn de resultaten te raadplegen.  

- Landelijke campagne inleveren medicijnen bij apotheek: Portefeuillehouder de heer 

Douwstra geeft aan dat, tijdens de Week van ons Water van 10 tot 15 oktober, een 

landelijke campagne mensen oproept om overgebleven medicijnen terug te brengen 

naar de apotheek. Het waterschap Hunze en Aa’s sluit hierbij aan. Dit doet het 

waterschap door middel van berichten op de website en sociale media. Het 

waterschap gaat in op waarom het belangrijk is dat medicijnen ingeleverd worden en 

wat voor effect het heeft wanneer medicijnresten in het milieu terecht komen. 

Daarnaast wordt vertelt wat het waterschap doet op dit vlak, namelijk:  

- Het waterschap in 2019 een convenant heeft ondertekend met het Noord-

Nederlands Netwerk Medicijnresten. Een ondertekening om als partners te 

werken aan het aanpakken van de bron.  

- Het waterschap is actief in de STOWA en volgt ontwikkelingen op het gebied van 

medicijnrestenverwijdering op de voet en participeert het waterschap in een 

 



 

2 

project bij waterschap Aa en Maas rondom nageschakelde poederkooltechniek. 

Een innovatieve techniek om medicijnresten uit water te verwijderen.  

- In het kader van de landelijke bronaanpak medicijnresten geeft het waterschap 

presentaties aan huisartsen en apothekers, gaat de discussie met ze aan over het 

voorschrijven en verstrekken en terugnemen van medicijnen. Het doel hiervan is 

het voorkomen en terugdringen van medicijnresten in afvalwater door middel van 

bewustwording.  

- Er loopt een monitoringsprogramma. Medicijnresten die via de riolering en de 

zuiveringen toch in het oppervlaktewater terechtkomen worden gemeten. Begin 

2021 beslist het waterschap of het monitoringsprogramma wordt voortgezet.  

- Corona maatregelen aangescherpt: Dijkgraaf de heer Ten Brink geeft aan dat de 

corona maatregelen zijn aangescherpt. De komende drie weken wordt er zoveel 

mogelijk thuisgewerkt. Er is een protocol opgesteld voor als eventuele besmettingen 

zich voordoen. Voor wat betreft de bestuursvergadering: Er is een veilige omgeving 

gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er voor nu besloten de 

vergadering fysiek te voeren. In de agendacommissie wordt besproken of zo blijft. Alle 

bestuursleden moeten zich prettig voelen bij het fysiek vergaderen. 

- Vervanging de heer Batelaan: Zolang de vacature van de heer Batelaan nog niet 

ingevuld is wordt de functie ingevuld door mevrouw Heeringa. 

2b Planningsschema 

De heer Haerkens geeft aan dat hij het communicatieplan mist op het planningsschema. 

De heer Ten Brink geeft aan dat er, op dit moment, hard gewerkt wordt aan het 

communicatiebeleidsplan. Komende tijd wordt dit afgerond en één deze maanden wordt 

op het planningsschema opgenomen. 

Voor het overige wordt het planningsschema voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 26 augustus 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

4 Aanvullend voorbereidingskrediet en krediet grondaankopen Tussenklappenpolder 

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat de vragen beantwoord zijn. Het betreft 

een zichtbaar project en de commissie ziet uit naar het vervolg. 

Vanuit de commissie FAZ zijn geen op- of aanmerkingen.  

Op de verworven grond worden geen zonnepanelen geplaatst. Dit gebeurt alleen als het 

waterschap zelf gebruik kan maken van de opgewekte stroom en dat is hier niet het geval. 

De aankoop van de gronden gaat marktconform. Indien het extra werk niet wordt 

meegenomen en als losstaand project opgepakt wordt zijn de kosten aanzienlijk hoger. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 440.000,- voor 

aanvullende onderzoeken en een aansluitend waterkeringstraject; 

- Een krediet voor grondaankopen van € 370.000,- beschikbaar te stellen voor de 

versterking van de regionale waterkering Tussenklappenpolder. 

5 Projectplan Beekherstel Witterdiep 

Vanuit de commissie BPL worden complimenten gegeven voor het projectplan. 

Vanuit de commissie FAZ zijn er geen op- of aanmerkingen. 

Ook vanuit het algemeen bestuur worden complimenten geuit voor het voorstel. Er zijn 

meerdere partijen op een goede manier bij betrokken. Met de zienswijze is goed 

omgegaan. Het onderwerp is op de lijst gezet als onderwerp voor een excursie. De 

portefeuillehouder benadrukt dat de provincie actief bezig is met de overige deelgebieden 
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maar dat ook bij die deelgebieden grondeigenaren betrokken zijn. De gepachte gronden 

worden één jaar niet gebruikt waardoor de berekening van stikstof correct is toegepast. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Het projectplan Beekherstel Witterdiep vast te stellen; 

- De reactienota Projectplan Beekherstel Witterdiep vast te stellen. 

6 Rondvraag 

De heer De Vos noemt het stuk dat de dijkgraaf heeft geschreven in het 

watergouvernance blad. Het artikel sluit aan bij het ontwerp-waterbeheerprogramma en de 

Kader Richtlijn Water (KRW). Er wordt geschetst dat pijnlijke keuzes niet altijd te 

vermijden zijn. Er wordt aangestuurd op veel meer urgentie en nadruk. De heer De Vos 

vraagt op wat voor manier hier invulling aan wordt gegeven. De ambitie wordt zeer 

gedeeld.  

De heer Ten Brink antwoordt dat een dijkgraaf hier niet over gaat en slechts signaleert. In 

dit artikel is geprobeerd om grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving te 

benoemen en het artikel onder de aandacht te brengen bij andere waterschappen. Ook 

omdat de problematiek speelt bij meerdere waterschappen.  

 

De heer Haerkens noemt het rapport van de Raad van leefomgeving en infrastructuur met 

de titel “Stop bodemdaling in veenweide gebieden” waar ingegaan wordt op “peil volgt 

functie”. Hierin wordt gepleit voor een inhaalslag. Ook het discussie stuk “vernieuwingen in 

de interbestuurlijke en financiële verhoudingen” die in IBABS staat, noemt de heer 

Haerkens. Deze stukken kunnen belangrijk zijn t.a.v. de behandeling van bijvoorbeeld het 

onderwerp Pilot Veenoxidatie Valthermond. 

Mevrouw Heeringa antwoordt provincie Drenthe plannen naar de toekomst toe heeft om 

met alle partijen in de komende 10 jaar zeer actief hiermee bezig te zijn.  

De heer Ten Brink vult aan dat de documenten die hierover zijn geplaatst als extra bagage 

meegenomen kan worden.  

 

De heer Haerkens noemt dat in het fractievoorzitters overleg is aangegeven dat er een 

debattraining zou komen voor de bestuursleden en informeert naar de stand van zaken. 

De heer Ten Brink geeft aan dat er vorige week een overleg heeft plaatsgevonden met de 

agendacommissie waarbij dit aan de orde is gekomen. In verband met de ontwikkelingen 

rondom Corona is dit uitgesteld. Het verslag van de agendacommissie staat in IBABS ter 

kennisname voor alle bestuursleden. Er is ondertussen contact gelegd met een bureau 

om te informeren naar de mogelijkheden.  

 

De heer Fonhof vraagt of de kosten ter vervanging van de lekke pijpleiding onder het 

Hondhalstermaar verhaald kunnen worden. 

De heer Douwstra antwoordt dat het verhaald wordt bij de NAM. 

 

De heer Blaauw noemt het feit dat de stad Gouda het waterpeil 25 cm aanpast en vraagt 

of dit niet een taak van het waterschap is. 

De heer Douwstra geeft aan dat in het geval van waterschap Hunze en Aa’s het 

waterschap de peilen vaststelt. Indien het stedelijk water betreft gaat het wel in overleg 

met de betreffende gemeente.  

7 Sluiting 
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Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 11 november 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 

29 mei 2019 Evalueren commissies Start proces 

december 2019 

De heer Ten Brink 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

25-11-2020 20.00 uur Internationale samenwerking Henk Wolven 

05-01-2021 20.00 uur Reactienota Waterbeheerprogramma Boy de Vries 

Dinsdag? 

02-02-2021 

20.00 uur Zuiveren breed irt voorzieningen rwzi 

Gieten en Assen 

Martin Timmer 

Dinsdag?  

02-02-2021 

20.00 uur Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

Peter Paul Schollema 

Dinsdag?  

30-03-2021 

20.00 uur Beleidskader Duurzaamheid Boy de Vries 

pm 09.15 uur STOWA Extern, Joop Buntsma en 

Maarten Claassen 

pm 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

    

 

 
Overzicht onderwerpen voor presentaties voor/tijdens AB-vergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

20-11-2019 17.00 uur Grondwateronttrekking Drentsche Aa Jan den Besten 

 
 


