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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 17 maart 2021 

 

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

Fonhof, De Graaf, Haerkens, Hofstra, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, 

Sinnema, Tjarks, Visser en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have, 

Heeringa, Kuiper, Leenders en Plas   

Tevens:       De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heer In ’t Hout. 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de digitale 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.  

2a Mededelingen  

Overleg insprekers Waterbeheerprogramma: Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft 

aan dat er zoals afgesproken overleg met de insprekers over het Zuidlaardermeer  Hun 

inspraak had niets te maken met het Beheerprogramma maar met zorgen die zij hebben 

over de bestaande plannen rondom het Zuidlaardermeer (integraal maatregelenplan 

Zuidlaardermeer). Het Beheerprogramma beschrijft niets meer dan in dat plan is 

opgenomen. De insprekers waren in de veronderstelling dat het waterschap al 

ruimschoots aan de slag was met de maatregelen waar het waterschapsvoor staat. Er is 

aangegeven dat ‘geen communicatie’ betekent dat er nog niets te bespreken is en dat ze 

zonder meer betrokken worden bij de uitwerking van de plannen in de toekomst. De 

overleggen met de surfers en zeilers op het Zuidlaardermeer vinden deze week plaats.  

 

Bomen Drentsche Aa: Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat zij een  

wandeling heeft gemaakt met vertegenwoordigers van de Stichting Landelijk Gebied 

Haren. Aanleiding was de bezorgdheid bij de Stichting over de bomenkap in het kader van 

het kadeverbeteringsproject Drentsche Aa. 

2b Planningsschema 

De heer De Vos informeert of de evaluatie droogte, die op het planningsschema staat, de 

evaluatie betreft die in IBABS staat. Dit wordt bevestigd. 

De heer Haerkens vraagt, naar aanleiding van de informerende bijeenkomst op 14 april, of 

duurzaam GWW en terugblik en doorkijk droogte, ook in besluitvormende vorm terug komt 

in het algemeen bestuur. Hier komt de dijkgraaf de heer Ten Brink in de rondvraag op 

terug. 

Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 17 februari 2021 

Pagina 2, agendapunt 4, Ontwerp-Waterbeheerprogramma: De heer Fonhof mist de 

toezegging van mevrouw Heeringa over het niet voorkomen van planten in de vaargeul in 

het Zuidlaardermeer. Hier is de band op nageluisterd. Mevrouw Heeringa heeft gezegd “Ik 

kan u geruststellen, daar komen geen planten. Ik weet ook niet hoe dat beeld is ontstaan 

maar er komen zeker geen planten”. 
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De besluitenlijst wordt hierop gewijzigd vastgesteld.  

4  Aanpassen integriteitsregelingen 

De commissie FAZ heeft kennis genomen van het bestuursvoorstel. 

Vanuit het algemeen bestuur worden de complimenten gegeven voor het zorgvuldig 

opstellen van de documenten. De OR heeft ingestemd met de stukken.   

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Het Protocol Vertrouwenspersoon en regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag 

Hunze en Aa’s 2021 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het protocol 2017; 

- De Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten Hunze en Aa’s 2021, vast 

te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 2017; 

- Kennis te nemen van de technische aanpassing van de regeling voor de melding van 

een vermoeden van een misstand Hunze en Aa’s 2021; 

- Kennis te nemen van de technische aanpassing van het besluit betreffende afleggen 

van de eed of belofte door ambtenaren Hunze en Aa’s 2021; 

- Kennis te nemen van de technische aanpassing Gedragscode voor medewerkers 

waterschap Hunze en Aa’s 2021; 

- Kennis te nemen van de Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale 

overheid 2021; 

- Kennis te nemen van de interne regeling ‘gespreksfases bij conflictsituaties Hunze en 

Aa’s 2021. 

5  Baggeren Mussel Aa Kanaal 

In de commissie VVSW is gesproken over de meekoppelkansen, hogere raming, de 

noodzaak en de hoeveel slib. Vanuit de commissie FAZ worden geen bijzonderheden 

gemeld. 

Vanuit het algemeen bestuur worden  zorgen geuit over de overschrijding van de 

oorspronkelijke raming. Het betreft een project wat valt onder gebruikelijk en noodzakelijk 

onderhoud. Enige zorgen worden ook geuit over eventueel hogere kosten mocht er sprake 

zijn van vervuiling. Indien dit het geval mocht zijn  en er extra krediet nodig is dan komt dit 

zoals te doen gebruikelijk met een voorstel terug in het algemeen bestuur.. Er wordt nog 

gekeken naar meekoppelkansen met natuurvriendelijke oevers en naar het verhogen van 

laag liggende agrarische gronden.   

De hogere kosten worden veroorzaakt door meer kuubs slib die verwijderd moet worden 

en een deel van de Ruiten Aa die meegenomen wordt. Naar aanleiding van eerste 

metingen wordt niet verwacht dat er vervuiling zit. Het betreft geen officiële vaarroute. De 

begroeiing past bij de natuurlijke omgeving en levert geen probleem voor achterblijvend 

slib. Het verwijderen van methaangas dat vrij komt maakt onderdeel uit van de 

aanbesteding.  

 

Besluit 

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

voorbereiding en uitvoering van het baggerwerk Mussel Aa kanaal in 2021 en 2022 en 

hiervoor een krediet van € 1.450.000,- beschikbaar te stellen. 

6  Projectplan Waterwet Brede Groene Dijk (BGD) fase 3 

In de commissie VVSW is gesproken over o.a. welke zijde van de dijk de BGD komt en de 

voors en tegens, natuurcompensatie, natuur op de dijk zelf, minder km, de klei die nodig is 

en eigendom van de gronden. 

De commissie BPL heeft dezelfde onderwerpen besproken. Het is een gedegen en 
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indrukwekkend voorstel.  

Ook vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een mooi project is waarmee 

het waterschap zich in de kijker kan spelen. Gekeken wordt of het informatiebord er nog 

staat danwel vervangen moet worden. Er is een jarenlange verkenning uitgevoerd met 15 

partijen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  

De resultaten van de pilot worden drie jaar na oplevering verwacht. Bij de pilot zijn geen 

compenserende maatregelen van toepassing. Rijkswaterstaat moet jaarlijks 1 miljoen ton 

slib kwijt waardoor er genoeg materiaal beschikbaar is voor een vervolg van het project.  

De kleirijperij wordt na de pilot ontmanteld en opgeruimd. Daarna wordt gekeken wat er 

nodig is voor eventuele opschaling van het project. 

Toegezegd wordt dat er informatie wordt geleverd (via IBABS) waarin op mesoniveau een 

aantal lessons learned over Duitse zeekeringen worden gedeeld. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het Projectplan Waterwet 

Brede Groene Dijk fase 3 vast te stellen. 

7 Kredietaanvraag WKK’s Assen en Scheemda 

De commissie FAZ heeft discussie gevoerd over de hoogte van het te investeren bedrag. 

De commissie VVSW heeft gesproken over de duurzaamheidswinst t.o.v. de kosten en de 

terugverdien tijd. 

Ook vanuit het algemeen bestuur worden  zorgen geuit over de kosten. De markt is echter 

overspannen en de materiaalkosten stijgen. Er zijn slechts drie inschrijvingen geweest op 

de aanbesteding.  

De genoemde besparing heeft alleen betrekking op de zuiveringen van Assen en 

Scheemda. De terugverdientijd bedraagt 7 jaar.  

De € 190.000,- uit het duurzaamheidsbudget komt uit het budget van de oude € 4 miljoen. 

Aangezien dit is gekoppeld aan de energiedoelstelling heeft het dagelijks bestuur ervoor 

gekozen dit budget hiervoor in te zetten.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-   Een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van € 5,3 miljoen voor het realiseren van de 

vervanging van de WKK’s op rwzi’s Assen en Scheemda; 

-   € 190.000,- voor de aanvullende optie om de ruimteverwarming op de locaties Assen 

en Scheemda aardgasloos te maken (uit het duurzaamheidskrediet 1e tranche); 

-   Af te zien van het doorvoeren van slib-optimalisaties Assen en Scheemda. 

8 Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen locatie Veele 

De commissie VVSW heeft gesproken over de houdbaarheid van de locatie 

(alternatieven), energiemaatregelen en andere maatregelen. 

Commissie FAZ is akkoord met het voorstel.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een goed onderbouwd voorstel is 

wat ons dichterbij de duurzaamheidsdoelstelling brengt. Betreft een aanzienlijk bedrag 

maar er komt veel voor terug. Er is opnieuw kritisch gekeken naar de locaties evenals in 

2012/2013. Het is niet de meest centrale locatie maar nieuwbouw is vele malen duurder. 

De gevel wordt weer toonbaar gemaakt. Ook deze asset is beschikbaar voor derden waar 

het gaat om het plaatsen van zonnepanelen.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de 
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volgende maatregelen om locatie Veele duurzamer te maken: 

-    Isoleren van daken en gevels van timmerwerkplaats, mechanische werkplaats en het 

kantoor; 

-   Verbeteren van de verwarmingsinstallaties van de timmerwerkplaats, mechanische 

werkplaat en het kantoor; 

-    Vervangen van de verlichtingsinstallaties in gebouwen en op het terrein van de locatie 

Veele; 

-    Toepassen van zonnepanelen voor het duurzaam opwekken van energie t.b.v. eigen 

verbruik. 

Hiervoor:  

-    Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 318.000,- voor het één op één 

vervangen. 

-    Daarnaast voor de realisatie van de duurzaamheidsopties een krediet van € 819.000,- 

beschikbaar te stellen uit de gereserveerde middelen voor investeringen in 

duurzaamheidsmaatregelen 

9 Rondvraag 

De heer Ten Brink komt terug op de vraag die is gesteld is bij de behandeling van het 

planningsschema over het bespreken in een AB-setting van de onderwerpen ‘DGWW’ en 

‘terugblik en doorkijk droogte’ na de informerende bijeenkomst op 14 april. . Het voorstel 

wordt gedaan om de presentatie van 14 april 2021 over beide onderwerpen af te wachten. 

Indien er dan nog behoefte is binnen het algemeen bestuur om nader met elkaar te 

spreken over één of beide onderwerpen  dan kan dat.  

 

De heer Mentink informeert naar het nieuwe DAW-programma met betrekking nieuwe 

(gesubsidieerde) projecten.  

Mevrouw Heeringa geeft aan dat het plezierig is dat mensen bereid zijn bovenwettelijke 

maatregelen te nemen ten goede van de kwaliteit van het water. De maatregelen die er nu 

zijn lopen tot 2023 en hier is nog geld voor beschikbaar. We zitten nu in een transitiefase. 

Gekeken wordt om het DAW programma door te trekken in 2021-2022. Overleg met de 

provincie moet nog plaatsvinden. Zodra er meer bekend is wordt het algemeen bestuur 

hierover geïnformeerd.  

 

De heer Haerkens vraagt of er een  fractievoorzittersoverleg ingepland kan worden. 

De heer Ten Brink neemt dit verzoek mee in het overleg met de Agendacommissie.  

10 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2021. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 



5 

Lijst van toezeggingen  
 
 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

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 om jaarlijks te kijken 

naar de kostentoedelingsverordening. 

 De heer Bartelds 

17 februari 2021 Algemeen bestuur informeren over 

reactie op brief RWE 

 Mevrouw Eshuis 

 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

11-05-2021 20.00 uur Inkoop en Aanbesteding Jeroen Loznik 

Hendrik Jan Huiting 

08-06-2021  20.00 uur 

21.00 uur 

Stowa 

Omgevingswet 

Joop Buntsma en ? 

Eenje van Wijngaarden 

02-11-2021 20.00 uur 

21.00 uur 

Technische voorbereiding begroting 

Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

 

Peter Paul Schollema 

pm 20.00 uur Beleidskader Duurzaamheid 

 

Boy de Vries 

 

 

 


