Algemeen Bestuur
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 11 november 2020
Aanwezig: De heren Bartelds (vanaf punt 3), Blaauw, Van Calker, Douwstra, Ten Brink
(dijkgraaf), Fonhof en De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretarisdirecteur), Mentink, Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames
Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have, Heeringa, Leenders en Plas
Tevens:
De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst)
Afwezig:
De heer Bruning

Agendanr.
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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, die de vergadering via de livestream volgen,
van harte welkom.
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Toelating en installatie lid algemeen bestuur
De heer Bartelds (LTO) heeft bewilligd in de benoeming waardoor kan worden
overgegaan tot de toelating en beëdiging.
Ingevolge het van toepassing zijnde Reglement van Orde voor de vergaderingen van het
algemeen bestuur dient er een commissie ingesteld te worden die de geloofsbrieven
onderzoekt van het benoemde lid. De voorzitter wijst mevrouw Ten Have en de heren De
Vos en Visser (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst.
Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Visser, voorzitter van de
commissie onderzoek geloofsbrieven, voert het woord en geeft aan dat er geen
onverenigbare belemmeringen zijn om de heer Bartelds toe te laten tot het algemeen
bestuur.
De heer Bartelds wordt toegelaten tot het algemeen bestuur van waterschap Hunze en
Aa’s. Tegen het besluit tot toelating staat geen bezwaar of beroep open. Het besluit is
hiermee per direct en onherroepelijk.
Installatie nieuw AB-lid bestuur:
De heer Bartelds neemt zitting aan de vergadertafel. Er wordt overgegaan tot de
beëdiging. Met het afleggen van de verklaring en de belofte is de heer Bartelds
geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:
- Op basis van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer Bartelds te beslissen
over zijn toelating tot het algemeen bestuur;
- Over te gaan tot installatie van de heer Bartelds als lid van het algemeen bestuur.
Benoeming lid dagelijks bestuur
Vanuit de categorie geborgd wordt de heer Bartelds voorgedragen als kandidaat voor het
dagelijks bestuur. De heer Bartelds wordt bij acclamatie benoemd als lid van het dagelijks
bestuur.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen in het
voorzien in de tussentijds opengevallen plaats in het dagelijks bestuur door het benoemen
van een lid van het dagelijks bestuur uit de categorie geborgd bij acclamatie
Mededelingen
- Ontslag de heer Paapst: De ontslagbrief van de heer Paapst als lid van het algemeen
bestuur is ter kennisname toegevoegd aan de stukken.
- ROB-adviesrapport en stand van zaken rekenkamerdiscussie: Portefeuillehouder
mevrouw Heeringa geeft aan dat de raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onlangs
in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken een Adviesnota getiteld ‘Goede
ondersteuning, sterke democratie' heeft uitgebracht. De adviesnota is in Ibabs
geplaatst. De kern van dit advies betreft de vraag wat er anno 2020 nodig is om de
decentrale volksvertegenwoordigingen van adequate ondersteuning te voorzien,
zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Hierbij valt te denken aan griffie,
rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke ondersteuning en bijstand en
opleidingsbudgetten. In het verlengde van dit rapport wordt in de Uniecommissie
CBCF van 20 november a.s. gesproken over de uniereactie op de concept-Nota van
Wijziging van het wetsvoorstel voor de ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’
waarom door het Ministerie van IenW in september 2020 was verzocht. Ten aanzien
van de rekenkamerdiscussie is in de CBCF-vergadering van februari 2020 het
standpunt van de waterschappen over dit onderwerp vastgesteld. Dit komt er in het
kort op neer dat de waterschappen geen toegevoegde waarde zien in een wettelijke
verplichting voor een rekenkamer. Dit standpunt is door de Unie naar de minister
uitgedragen en toegelicht. Uit de nu toegezonden concept-Nota van wijziging blijkt dat
de minister desondanks onvoldoende argumenten ziet om voor waterschappen
anders met de rekenkamer om te gaan dan nu bij gemeenten en provincies gebeurt.
De Uniereactie zal nogmaals het eerder ingenomen standpunt bekrachtigen.
Naast het voorstel tot de instelling van een onafhankelijke rekenkamer, wordt deze
Nota gebruikt om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het
bestuur wettelijk te verankeren voor gemeenten en provincies. De waterschappen zijn
echter ook binnen de scope hiervan getrokken, zonder aankondiging of overleg met
de Unie.
Het mag duidelijk zijn dat ‘not amused’ een eufemistische omschrijving is van de
reactie van de Unie. In de contacten met het Ministerie van IenW en het Ministerie van
BZK die hebben plaatsgevonden, wordt erkend dat de gang van zaken geen
schoonheidsprijs verdient. Men is echter niet bereid om de waterschappen uit het
concept te schrappen. Aangezien gemeenten en provincies met de
rechtmatigheidsverantwoording aan de slag gaan, ziet men geen reden om
waterschappen een uitzonderingspositie toe te kennen. Vanuit de ministeries
realiseert men zich dat een implementatieperiode van een aantal jaren noodzakelijk
is. Door de Unie van waterschappen wordt voorgesteld om 2025 het eerste
toepassingsjaar te laten zijn voor deze nieuwe ontwikkeling. Op deze wijze kunnen de
waterschappen dat de praktijkervaringen die de gemeenten en provincies met ingang
van 2021 gaan opdoen nog door de waterschappen kunnen worden meegenomen in
de voorbereidingen op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording.
De verwachting is dat het nieuwe kabinet de behandeling in de Tweede Kamer zal
begeleiden.
- Bemonsteringen zuiveringen i.v.m. corona: Portefeuillehouder de heer Douwstra
noemt dat het waterschap al enkele maanden de aanwezigheid van corona in
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afvalwater van de zuiveringen van waterschap Hunze en Aa’s meet. Dit wordt nu één
keer per week gemeten. Vanuit het ministerie WVS is de wens uitgesproken om
verder op te schalen naar twee keer per week en daarna naar dagelijkse
bemonstering. Namens Hunze en Aa’s zal het lab verdere opschaling naar dagelijks
alle zuiveringen bemonsteren kunnen/willen uitvoeren. Nu doen de Rayonbeheerders
op de zuiveringen dit grotendeels zelf. Deze verdere opschaling betekent veel extra
werk voor het laboratorium evenals uitbreiding van het personeelsbestand en het
wagenpark. Zowel het ministerie van WVS en het RIVM hebben toegezegd voor een
termijn van 3-5 jaar alle kosten te zullen vergoeden aan de waterschappen. Onder die
voorwaarde doet het waterschap graag mee. Omdat het lab in Veendam ook
werkzaamheden uitvoert voor waterschap Noorderzijlvest (GR) zullen ook deze
kosten vergoed moeten worden. Het waterschap juicht dit initiatief van harte toe en
ziet kansen om samen Corona onder controle te krijgen en te houden. Het is en blijft
wel een volksgezondheidsvraagstuk en daarom is het waterschap van mening dat de
gekozen weg om de volledige financiering vanuit het Rijk te laten plaatsvinden, een
goede keuze.
Veenoxidatie Provincie Groningen: Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat
de Provincie Groningen in samenwerking met het waterschap een Position Paper
Veenoxidatie heeft opgesteld. In de afgelopen periode is de provincie druk bezig
geweest om in de landelijke Veenweide discussie een positie te krijgen. Als resultaat
heeft de provincie € 5 miljoen gekregen uit de landelijke Veenweide gelden. Deze
€ 5 miljoen wordt door de provincie in een aantal gebieden ingezet, op de korte
termijn, vooral voor grondaankoop. Een deel van dit geld wordt gebruikt om het plan
van aanpak op te stellen. Hierbij wordt ook een Veenoxidatie gebied in de provincie
Groningen van waterschap Hunze en Aa’s meegenomen. Voordeel hiervan is dat
wellicht gebruik kan worden gemaakt van Rijksgelden binnen veenoxidatie gebied.
Wanneer er concretere informatie beschikbaar is wordt het algemeen bestuur hiervan
op de hoogte gesteld.

Planningsschema
Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 30 september 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststelling peilbesluit Paardetangen
Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het proces besproken is en de
commissie hier positief over is. Eveneens is gesproken over de omliggend gebieden en
droogte. Ook vanuit het algemeen bestuur wordt het waterschap gecomplimenteerd over
het voorwerk dat is verricht voor dit peilbesluit.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit
Paardetangen vast te stellen.
Belastingvoorstellen
Het algemeen bestuur is tijdens het proces, tot het komen van de huidige voorstellen,
meerdere keren geïnformeerd over de stand van zaken. Twintig waterschappen hebben
de voorkeur voor variant H uitgesproken waarbij nog enkele bespreekpunten open staan.
Variant H was eveneens de voorkeur van het algemeen bestuur. Er worden enkele
kritische aandachtpunten vanuit het algemeen bestuur genoemd zoals tariefdifferentiatie
gebouwd en de een en drie vervuilingeeenheden. Van de genoemde aandachtpunten zijn
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enkele als “kan” bepalingen geformuleerd. Deze bepalingen hoeven niet toegepast te
worden maar kunnen toegepast worden. De stukken behorende bij het tot stand komen
van de reactiebrief zijn overeenkomstig de stukken die in september verspreid zijn.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit om in te stemmen met de voorstellen van de stuurgroep,
een aantal kanttekeningen te maken, veel aandacht te vragen voor het tweede spoor en
de oproep aan de collega’s om eensgezindheid uit te stralen zoals in de brief verwoord.
Rondvraag
De heer Haerkens noemt de notitie stikstofvermindering en natuurherstel en informeert of
er hier een update kan worden gegeven met betrekking tot gebiedsgerichte aanpak.
Portefeuillehouder mevrouw Eshuis geeft aan dat provincie Groningen hier mee bezig is
maar een besluit hieromtrent nog genomen moet worden.
De heer Haerkens noemt ook de brief vanuit de Unie van waterschap met betrekking tot
interbestuurlijke samenwerking en informeert of deze brief aanleiding geeft tot
aanvullende acties.
De heer Ten Brink geeft aan dat de brief in IBABS is geplaatst om kennis van te nemen.
Op dit moment is er niets concreets te melden.
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De heer De Vos noemt de landelijke publiekscampagne Waterbazen Hij vindt het jammer
dat deze campagne ondergesneeuwd is door COVID en het nieuws over de verkiezingen
in de Verenigde Staten.
De heer Ten Brink antwoordt dat dit het eerste project is van een reeks in een poging de
krachten te bundelen en dit niet alleen te doen in verkiezingstijd zoals dat voorheen wel
gebeurde. In januari 2021 wordt het volgende project gelanceerd.
Afscheid AB-lid de heer Paapst
Het algemeen bestuur neemt afscheid van de heer Paapst als lid van het algemeen
bestuur. De heer Ten Brink spreekt vertrekkend AB-lid de heer Paapst toe.
Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 december 2020.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf
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Lijst van toezeggingen

Datum
4 juli 2018

24 juni 2020

Toezegging
In het dagelijks bestuur afspreken
wanneer en op welke wijze het
(concept)beverprotocol met het
algemeen bestuur wordt besproken.
Algemeen bestuur informeren over de
voortgang veenoxidatie na de eerste
bijeenkomst met de landbouwers en
hierin de onderzoeksresultaten van de
stage meenemen

Afdoening
Voorjaar 2020

Portefeuillehouder
De heer Douwstra

Moet nog ingepland
worden

Mevrouw Heeringa

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum
05-01-2021
Dinsdag?
02-02-2021
Dinsdag?
02-02-2021
Dinsdag?
30-03-2021
pm

Tijd
20.00 uur
20.00 uur

09.15 uur

Onderwerp
Reactienota Waterbeheerprogramma
Zuiveren breed irt voorzieningen rwzi
Gieten en Assen
Aanpak visveiligheid gemalen en
Gemaal Duurswold (vismigratie)
Beleidskader Duurzaamheid
Communicatiebeleidsplan
STOWA

pm

09.00 uur

Nieuwe Omgevingswet

20.00 uur
20.00 uur

Door
Boy de Vries
Martin Timmer
Peter Paul Schollema
Boy de Vries
Arjan Heugens
Extern, Joop Buntsma en
Maarten Claassen?
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