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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 mei 2021 

 

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

Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, 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 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.  

2a Mededelingen  

Excursies: Portefeuillehouder mevrouw Heeringa geeft aan dat er na de zomervakantie 

extra excursies worden georganiseerd. Op 13 september 2021 is in de tweede helft van 

de middag een excursie naar het project beekbodemverhoging Anloërdiep gepland. De 

(reeds geplande) najaarsexcursie op 1 oktober gaat naar het natuurgebied Tusschenwater 

en een verkenning van het Zuidlaardermeer per boot. In overleg met de agendacommissie 

wordt er een excursieprogramma voor het najaar opgesteld. 

Na ongeveer 1,5 uur vergaderen wordt de vergaderzaal gelucht volgens de richtlijnen 

omtrent Covid-19.  

2b Planningsschema 

De heer Blaauw refereert aan  de toezegging gedaan tijdens het fractievoorzittersoverleg 

op 20 mei dat er uitleg wordt gegeven over diverse budgetten. Dit staat niet op het 

planningsschema. Op het planningsschema voor de volgende vergadering wordt dit 

onderwerp toegevoegd.  

Het schema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 17 maart 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4  Voorbereidingskrediet Kadeversterking Lappenvoort-Oosterland 

Binnen de commissie VVSW is gesproken over baggerdepot en de oplossing, het 

uitgebreide vooronderzoek en het raamcontract. 

De commissie FAZ heeft kennis genomen van het voorstel. Het betreft een 

voorbereidingskrediet waar nog veel ruimte zit en waar nog veel geïnventariseerd moet 

worden. 

Vanuit het algemeen bestuur worden  zorgen geuit omtrent de locatie naar de toekomst 

toe.. Eveneens wordt aangegeven dat het prettig was geweest als het algemeen bestuur 

eerder geïnformeerd zou worden  over dit soort zaken. De gevolgen voor de 

meerjarenraming (MJR) worden zichtbaar in de volgende vergadering waar de MJR op de 

agenda staat. 

 

Besluit 
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Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een voorbereidingskrediet 

van € 460.000,- beschikbaar te stellen voor de planvorming van de kadeversterking 

bergingsgebied Lappenvoort-Oosterland. 

5  Projectplan Tussenklappenpolder 

Vanuit de commissie VVSW  wordt aangegeven dat er gesproken is over de 

werkzaamheden die al van start zijn gegaan, de complexiteit van het project, 

inspraakreacties, zonnepanelen, grondaankoopprijzen en baggerdepot. 

Vanuit de commissie FAZ zijn er geen bijzonderheden.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de pagina over dit onderwerp op onze 

website summier ingevuld is. Aangegeven wordt dat de website aangepast wordt, zoals 

gebruikelijk na besluitvorming. 

De portefeuillehouder zegt toe dat in voorkomende voorstellen nader wordt gekeken naar 

de wijze waarop de financiën overzichtelijk in beeld worden gebracht (tabel of 

excelbestand). De inwoners hebben bij het waterschap tijdens de inloopavonden 

herhaaldelijk gecomplimenteerd met de manier waarop het waterschap voortdurend in 

overleg blijft met de inwoners.  

De portefeuillehouder benadrukt dat het project stopt met het inzaaien van een kruidenrijk 

grasmengsel. Dit is ook naar de bewoners gecommuniceerd. De normering is, door de 

provincie, vastgesteld op 1 op 1000. Deze normering is vastgesteld op basis van de 

economische waarde die wordt beschermd. Zonnepanelen worden in deze fase niet 

geplaatst.    

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om : 

- De reactienota bij het ontwerp projectplan waterwet dijkversterking 

Tussenklappenpolder vast te stellen; 

- Het projectplan waterwet dijkversterking Tussenklappenpolder vast te stellen; 

- € 3,115 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het projectplan. 

6  Regionale Energie Strategie Groningen 1.0 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er uitgebreid gesproken is over dit 

voorstel maar er enige teleurstelling heerst over de eenzijdige insteek waarbij aandacht 

voor natuur, landschap en ruimtelijke inpassing wordt gemist, het lijkt een optelsom van 

energieopgaven van gemeenten samen en er zijn in de commissie zorgen geuit over 

draagvlak . De commissie heeft de portefeuillehouder verzocht om de zorgpunten door 

middel van een brief kenbaar te maken aan de stuurgroep.  

In de nazending is deze concept-brief meegezonden.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de brief  wat scherper aangezet mag 

worden. De concept-brief aan de stuurgroep RES wordt via een amendement aangepast. 

De eventuele plaatsing van windmolens op de dijk door RWE windpowers is niet 

meegenomen in de RES. 

De rol van het waterschap wordt bij RES 2.0 groter. Alle mogelijke assets van het 

waterschap zijn in beeld gebracht.  

De portefeuillehouder zegt toe dat het algemeen bestuur wordt betrokken bij het vervolg. 

 

Besluit 

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

Groningen 1.0. 

Het algemeen bestuur besluit aanvullend om de bij amendement aangepaste brief te 

sturen aan de stuurgroep RES Groningen. 
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7 Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat de RES Drenthe positiever is ontvangen 

dan de RES Groningen vanwege de nauwere samenwerking en het feit dat de RES 

Drenthe met  meer visie is opgesteld. 

De heer De Vos geeft aan op dit punt niet deel te nemen aan beraadslagingen en 

eventuele stemming vanwege zijn betrokkenheid en relatie met collega’s van de provincie 

Drenthe die zich met dit onderwerp bezighouden. 

Het verzoek van een aantal bestuursleden om een soortgelijke brief te sturen alsook naar 

de stuurgroep RES Groningen wordt raadt de portefeuillehouder af. De portefeuillehouder 

geeft aan dat het sturen van een brief geen toegevoegde waarde heeft omdat de 

genoemde zorgpunten reeds opgenomen zijn in de RES. Vanuit het algemeen bestuur is 

er voor het sturen van een brief vervolgens geen draagvlak.  

 

Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat indien er van een partij  een goed 

onderbouwd voorstel komt inzake zonnepanelen dan wordt hiernaar gekeken. De 

portefeuillehouder vertegenwoordigt alle waterschappen in Drenthe zowel in de 

regiegroep als in de Drentse Energie Tafel (DET).  

 

Besluit 

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

regio Drenthe 1.0. 

8 Rondvraag  

De heer Haerkens doet de suggestie om, naar aanleiding van de informerende 

bijeenkomst over ‘droogte’ op 14 april, de bestuurlijke dillema’s omtrent droogte binnen 

het algemeen bestuur nader van gedachten te wisselen. 

De heer Ten Brink zeg toe om, in overleg met het dagelijks bestuur en de 

Agendacommissie, te bezien op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven. 

 

De heer Visser vraagt naar aanleiding van de grote hoeveelheid neerslag en kou van de 

laatste tijd of er nu een extreem nat voorjaar is, of het waterschap problemen ondervindt, 

wat de grondwaterpeilen nu zijn en of het waterschap beter voorbereidt is op eventuele 

droogteperiode. 

De portefeuillehouder de heer Douwstra geeft aan dat het niet een extreem nat voorjaar 

is. Het waterschap ondervindt geen problemen. De grondwaterstanden bevinden zich 

bovenin de marge. Indien de peilen zakkende zijn kan het waterschap beroep doen op de 

aanvoer capaciteit.  

 

Mevrouw Ten Have verzoekt om de eerder (in de informerende bijeenkomst en de 

commissie FAZ) gedane toezegging over het tijdig informeren van het algemeen bestuur 

in geval van (financiële) wijzigingen t.o.v. de begroting of als er overschrijdingen (dreigen) 

te zijn op te nemen in de besluitenlijst. 

De portefeuillehouder de heer Bartelds zegt dit toe. 

9 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2021. 
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Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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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  

08-06-2021  20.00 uur 

21.00 uur 

Stowa 

Omgevingswet 

Joost Buntsma  

Eenje van 

Wijngaarden/Erna Alting 

02-11-2021 20.00 uur 

21.00 uur 

Technische voorbereiding begroting 

Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

 

Peter Paul Schollema 

30-11-2021 20.00 uur Droogte in relatie tot Drentsche Aa  

pm 20.00 uur Beleidskader Duurzaamheid 

 

Boy de Vries 

 

 

 


