
1 

Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 9 december 2020 

 

Aanwezig:   De heren Bartelds, Blaauw, Bruning, 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, Creemer, Eshuis, 

Ten Have, Heeringa, Kuiper (vanaf punt 3), Leenders en Plas   

Tevens:       De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heer Van Calker 

  

 

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 via de livestream volgen, 

van harte welkom.  

Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt 9 “Vaststelling projectplannen 

beekverhoging……” en één inspreker voor agendapunt 10 “Grote windmolens door 

RWE……..”. De heer Ten Brink stelt voor om deze agendapunten te behandelen na 

agendapunt 4 “Besluitenlijst” als zijnde agendapunten 5 en 6. Het algemeen bestuur stemt 

hiermee in. 

2 Toelating en installatie lid algemeen bestuur 

Mevrouw Kuiper (WN) 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 Beuling en de heren 

Sinnema en Blaauw (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst. 

Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Blaauw, voorzitter van de 

commissie onderzoek geloofsbrieven, voert het woord en geeft aan dat er geen 

belemmeringen zijn om mevrouw Kuiper toe te laten tot het algemeen bestuur. 

Mevrouw Kuiper 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: 

Mevrouw Kuiper neemt zitting aan de vergadertafel. Er wordt overgegaan tot de 

beëdiging. Met het afleggen van de verklaring en de belofte is mevrouw Kuiper 

geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Op basis van het onderzoek naar de geloofsbrieven van mevrouw Kuiper te beslissen 

over zijn toelating tot het algemeen bestuur; 

- Over te gaan tot installatie van mevrouw Kuiper als lid van het algemeen bestuur. 

3 Ingekomen stukken 
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De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen en, indien hier behoefte 

aan is, ter behandeling besproken bij het betreffende agendapunt. 

3a Mededelingen  

De vergadering wordt na elk anderhalf uur geschorst volgens corona maatregelen in 

verband met de luchtverversing. Het bestuur moet dan de vergaderzaal verlaten. 

3b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

4 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 11 november 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5 (behandelt 

als punt 7) 

Najaarsrapportage 2020 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat dit een bijzonder jaar is maar de 

organisatie redelijk normaal heeft gefunctioneerd. De najaarsrapportage komt overeen 

met hetgeen was voorgenomen en er wordt waardering uitgesproken voor de bijzondere 

inzet in dit jaar. 

Vanuit de commissies BPL en VVSW wordt aangegeven dat de najaarsrapportage  

overzichtelijk en duidelijk is. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men blij 

verrast is door de positieve rapportage en worden de complimenten geuit richting de 

organisatie.  

In de VJR was het dividend niet meegenomen omdat het toen niet zeker was dat deze 

uitgekeerd zou worden.  

‘Zonnecarports op het parkeerterrein’ komt nog terug in het algemeen bestuur.  

Het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) heeft gekozen om te verhuizen omdat er een 

groot aantal aanpassingen moesten plaatsvinden om het huidige pand coronaproof te 

maken. De hiermee gepaard gaande kosten en de betere bereikbaarheid van de locatie in 

Haren heeft het NBK doen besluiten om te verhuizen. De rapportages met betrekking tot 

het NBK worden in iBabs geplaatst. 

Er wordt niet op voorhand geld opgenomen in de rapportage voor eventuele droge 

zomers. Dit ook in verband met de sterk fluctuerende bedragen die hiermee annex zijn. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2020; 

- De tweede begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 

- De bij de begroting 2020 geraamde onttrekking aan de algemene reserve 

watersysteembeheer van € 2.418.000,- te verlagen met € 246.000,-; 

- € 925.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve HWBP; 

- € 30.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve cultuurhistorisch erfgoed; 

- € 15.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve zichtbaarheid.. 

6 (behandelt 

als punt 8) 

Kostentoedelingsverordening (KTV) watersysteemheffing waterschap Hunze en 

Aa’s 2021 

Er wordt waardering uitgesproken dat met de KTV enkele knelpunten opgelost zijn. De 

kostentoedeling blijft echter een punt van aandacht. Het verzoek wordt gedaan om 

jaarlijks te kijken of een aanpassing van de kostentoedeling noodzakelijk is. Dit wordt 

toegezegd.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit voor het overige overeenkomstig het voorstel om de 

kostentoedelingsverordening waterschap Hunze en Aa's 2021 vast te stellen. 

7 (behandelt Begroting 2021 
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als punt 9) Zowel vanuit de commissie VVSW en FAZ wordt waardering uitgesproken voor de helder 

geschreven begroting. De commissie BPL heeft onder andere gesproken over PFAS, 

muskusratten en peil houden in investeringsvolume.  

80% van de lasten van het waterschap liggen vast. Het waterschap heeft een sociaal 

personeelsbeleid waardoor (boventallig) personeel nuttig werk doet.  

Het tekort dat is ontstaan bij Het WaterschapsHuis wordt gezamenlijk opgevangen door 

de waterschappen in de Gemeenschappelijke Regeling. 

Bij de veenoxidatie is het uitgangspunt ‘peil volgt functie’. De provincie bepaalt de functie.  

De financiële duidelijkheid vanuit het NBK omtrent de gevolgen van Corona voor de 

belastingheffing-en inning is pas te geven nadat de situatie genormaliseerd is. 

 

De financiering van de zonnepanelen op ons parkeerterrein komt uit de eerste tranche  

van € 4 miljoen duurzaamheidsaanpassingen. Een voorstel hierover staat gepland. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt gesproken over de terughoudendheid van 

waterschappen om nu al de grenswaterschappen tegemoet te komen in de extra kosten 

om de nul-situatie te bereiken. Het waterschap neemt eigen verantwoordelijkheid  in deze 

door twee extra fte in te zetten. 

De personeelsformatie van het waterschap bedroeg jaren 317,5 fte en aantal keren is er 

extra personeel aangenomen voor extra taken, zoals bv handhaving, waarmee met  

bestuursvoorstellen door het algemeen bestuur is ingestemd. Hierdoor is het 

personeelsbestand gegroeid. In de strategische personeelsplanning voor de komende vier 

jaar is hetzelfde aantal fte meegenomen zoals opgenomen in onderhavige begroting. 

Automatiseringsaanpassingen leveren doorgaans geen directe personeelsbesparing op.   

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- De begroting 2021 vast te stellen. 

- C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 9.294.500,-. 

- Een mandaat met betrekking tot treasury te verstrekken aan het dagelijks bestuur met 

betrekking tot de voorziene transacties zoals opgenomen in de begroting onder 

hoofdstuk 3 K. Financiering. 

8 (behandelt 

als punt 10) 

Belastingverordeningen 2021 

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

aanmerkingen.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de belastingverordeningen 

2021 vast te stellen. 

9 (behandelt 

als punt 5) 

Vaststelling projectplannen Beekverhoging Zeegserloopje, Beekverhoging 

Anloërdiepje en Beekverhoging Taarlooschediep en regeling waterdoorlaat 

verdeelwerk Loon 

Er hebben zich 3 insprekers gemeld. De heren Van Rijn, Jansens en Kommers spreken in 

op beekverhoging Taarlooschediep. De inspraakreacties zijn als bijlage bij de besluitenlijst 

gevoegd.  

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er kritische vragen gesteld zijn gesteld 

over de plannen in relatie tot de omgeving. Deze zijn weergegeven in het verslag. Vanuit 

de commissie VVSW wordt aangegeven dat er gediscussieerd is over de gevolgen voor 

de omgeving en de mooie kanten van het project.  

Er is jaren gewerkt aan dit project. Er is veel tijd gestoken in diverse overleggen met 
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dorpen en “keukentafelgesprekken”. Andere bijeenkomsten hebben in verband met Covid-

19 geen doorgang gehad. Wel zijn er diverse veldbijeenkomsten georganiseerd. Ook is er 

advies en kennis bij deskundigen opgevraagd. Hierna is gekozen voor het ophogen van 

de beekbodem door middel van bomen en zand. De projecten zijn uitvoeringen van 

Natura2000 en het beheerplan.  

Er is een uitgebreid meetnet van peilbuizen aangelegd om het effect van de maatregelen 

te kunnen monitoren. 

Vanuit de VVD wordt er een amendement ingediend. Het amendement is als bijlage bij de 

besluitenlijst gevoegd. 

Voor de trajecten Zeegserloopje en Anloërdiepje zijn de financiën rond. Voor het traject 

Taarlooschediep zijn de financiën nog niet rond. 

Toegezegd wordt om de bevindingen na het uitvoeren van de eerste twee trajecten 

(Zeegserloopje en Anloërdiepje) te delen met het algemeen bestuur en de 

belanghebbenden in het gebied. Daarna wordt pas uitvoering gegeven aan het traject 

Taarlooschediep. 

Het amendement wordt in stemming gebracht bij het algemeen bestuur door middel van 

handopsteking. Met 8 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het amendement 

verworpen. 

Eveneens wordt het voorstel in stemming gebracht bij het algemeen bestuur door middel 

van handopsteking. Met 8 stemmen tegen en 14 stemmen voor wordt het voorstel 

aangenomen.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Het projectplan - Beekverhoging Zeegserloopje – vast te stellen. 

- Het projectplan - Beekverhoging Anloërdiepje - en de bijbehorende reactienota vast te 

stellen. 

- Het projectplan - Beekverhoging Taarlooschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk 

Loon - en de bijbehorende reactienota vast te stellen. 

 

Met dien verstande dat de bevindingen na het uitvoeren van de eerste twee trajecten 

(Zeegserloopje en Anloërdiepje) gedeeld worden met  het algemeen bestuur en de 

belanghebbenden in het gebied. Daarna wordt pas uitvoering gegeven aan het traject 

Taarlooschediep. 

10 

(behandelt 

als punt 6) 

Grote windmolens door RWE Windpower op zeedijk 

In verband met mogelijke belangenverstrengeling deelt mevrouw Creemer mee dat ze niet 

deel neemt aan het debat en mogelijke stemming over dit agendapunt en verlaat voor dit 

agendapunt de vergadering.  

Er heeft zich één inspreker gemeld. De heer Glastra spreekt in namens zes organisaties. 

De inspraakbrief is als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er kritische vragen zijn gesteld in 

verband met natuur, landschap en inpassing in het landschap. 

Vanuit het algemeen bestuur worden  zorgen geuit over onder meer natuur, landschap en 

welzijn. Er is verbazing over het ontbreken van een omgevingsanalyse. 

Er is gekeken naar allerlei vormen van energiebesparing . Er is beleidsmatig uitgesproken 

dat het waterschap 100 procent energieneutraal wil zijn. Dit is onder meer verwoord in het 

coalitieakkoord ‘Door water verbonden’. Daarin is ook de plaatsing van windmolens op 

onze ‘assets’ benoemd. Door met RWE Windpower afspraken te maken over de afname 

van Garanties van Oorsprong, kan het waterschap de energie die met de windmolens 
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worden opgewekt, beschouwen als door het waterschap zelf opgewekt waarmee een 

grote stap gezet wordt in de verwezenlijking van de ambitie om energieneutraal te worden. 

De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing krijgt de portefeuillehouder het woord.  

Toegezegd wordt dat er, in overleg met de voorzitter, een brief wordt gezonden aan RWE 

waarin de onderwerpen/gevoeligheden zoals deze zijn gedeeld in de vergadering naar 

voren worden gebracht. Indien hierop niet positief wordt gereageerd door RWE dan 

ondertekent het waterschap de intentieovereenkomst niet. De brief wordt in iBabs 

geplaatst. 

Het voorstel wordt met de bovengenoemde toezegging in stemming gebracht bij het 

algemeen bestuur door middel van handopsteking. Het voorstel wordt aangenomen met 

18 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit met de toezegging dat er, in overleg met de voorzitter, een 

brief wordt verzonden aan RWE waarin de onderwerpen/gevoeligheden zoals in de 

vergadering van het algemeen bestuur van 9 december 2020 naar voren zijn gebracht, 

overeenkomstig het voorstel om: 

-  een intentie-overeenkomst met RWE Windpower te sluiten dat RWE Windpower 3 a 4 

grote windmolens gaat ontwikkelen op onze zeedijk; 

-  de GvO’s van de energie die RWE Windpower met deze windmolens zal gaan 

opwekken, af te nemen; dit in plaats van onze huidige inkoop van GvO’s voor het 

verduurzamen van onze inkoop van energie; dus zonder extra afname van GvO’s door 

het waterschap. 

11 Biodiversiteit 

Binnen de commissie BPL is waardering uitgesproken over het beleidsvoorstel. Er is 

gesproken over peilbeheer, biodiversiteitstoets en zichtbaarheid naar inwoners. 

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het voorstel positief is ontvangen. Er 

zijn veel waardevolle suggesties gedaan.  

Ook vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven blij te zijn met hetgeen voorligt en . 

Samenwerking is van groot belang. In de provincie Groningen hebben zeker 24 

organisaties meegepraat over biodiversiteit.  

Het inzaaien, waarvoor een bedrag voor bloemenmengsel staat van € 30.000,- gebeurt 

alleen op het moment dat dit, qua weersomstandigheden, het gewenste resultaat oplevert.  

 

Besluit 

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

beleidsvisie Biodiversiteit. 

12 Projectplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er gesproken is over risico van 

kostenoverschrijdingen, verhoudingen tussen overheden. Ook zijn er technische vragen 

gesteld en beantwoord.  

Vanuit het algemeen bestuur worden zorgen geuit over de financiering van de stapsteen. 

Het realiseren van de stapsteen (en de financiering) is gekoppeld aan de discussie die 

nog plaats vindt over de N33. Besluitvorming door de gemeente Midden-Groningen staat 

gepland voor in maart 2021. De einddatum blijft wel gehandhaafd. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan 

Kadeverbetering Steendam-Tjuchem vast te stellen, inclusief de wijzigingen als 
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opgenomen in de Ambtshalve wijziging Plantekening kadeverbetering Steendam-

Tjuchem. 

13 Rondvraag    

In verband met het late tijdstip en de duur van de vergadering wordt dit agendapunt, met 

instemming van het algemeen bestuur, van de agenda gehaald. 

14 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2021. 

 

 

 

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 

9 dec 2020 Toegezegd wordt dat er, in overleg met 

de voorzitter, een brief wordt gezonden 

aan RWE waarin de 

onderwerpen/gevoeligheden zoals deze 

zijn gedeeld in de vergadering naar 

voren worden gebracht. De brief wordt 

in iBabs geplaatst. 

 Mevrouw Eshuis 

9 dec 2020 Toegezegd wordt op jaarlijks te kijken 

naar de kostentoedelingsverordening. 

 De heer Bartelds 

 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

02-02-2021 20.00 uur 

 

21.00 uur 

Zuiveren breed irt voorzieningen rwzi 

Gieten en Assen 

Investeringskader Waddengebied 

Martin Timmer 

 

Erik Jolink 

30-03-2021 20.00 uur 

21.00 uur 

Beleidskader Duurzaamheid 

Communicatiebeleidsplan 

Boy de Vries 

Arjan Heugens 

pm 20.00 uur STOWA Extern, Joop Buntsma en 

Maarten Claassen? 

pm 20.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

pm 20.00 uur Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

Peter Paul Schollema 

    

 

 

 


