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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 6 oktober 2021 

 

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

  

 

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.  

In verband met het overlijden van collega’s Henk Loer, op 20 augustus 2021, en Frits 

Siegers, op 17 september 2021, is er een moment van stilte. 

Het algemeen bestuur stemt in met de agenda. 

2a Mededelingen 

Schriftelijke vragen ex artikel 25 RvO AB van fractie geborgd gebouwd m.b.t. 

Zuidlaardermeer en Kieldiep: Geborgd gebouwd bedankt het waterschap voor de 

beantwoording van de vragen. Afgesproken wordt dat de betreffende personen, indien zij 

vragen hebben, rechtstreeks contact opnemen met het waterschap. In het voorjaar is er, 

na meldingen, een meting verricht naar de vaardiepte. Deze was op peil. 

 

Stand van zaken grondwatermodel/ landbouwbijeenkomst Drentsche Aa: 

Het waterschap bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor beregening vanuit grondwater in 

het Drentsche-Aa-gebied. In verband hiermee is 29 september jl. het grondwatermodel 

Drentsche Aa gepresenteerd aan “de landbouw”. 

De afgelopen periode is het grondwatermodel verbeterd zodat het effect van het 

beregenen uit grondwater zo betrouwbaar mogelijk kan worden doorgerekend. De door 

eigenaren aangeleverde gegevens van huidige beregeningsputten en gedetailleerde 

informatie over de bodemgesteldheid, zijn in het model opgenomen. 

De specialist die is ingehuurd ter ondersteuning van de landbouwers, gaf aan zeer 

tevreden te zijn over het model. Het waterschap kijkt terug op een vruchtbare bijeenkomst. 

Het grondwatermodel vormt de basis voor een nieuw beregeningsbeleid. Ook de 

terreinbeheerders worden hierin als partner meegenomen.  

 

Commissievergaderingen: De commissievergaderingen vinden vanaf november weer 

plaats op woensdagochtend om 9.00 uur. De scheidingsschermen worden weggehaald 

mits de corona maatregelen dit toelaten. Voor de vergaderingen van het algemeen 

bestuur is geen QR code noodzakelijk. Bij zowel de commissievergaderingen als de 

vergaderingen van het algemeen bestuur is publiek weer van harte welkom. De website 

wordt hierop aangepast. 

2b Planningsschema 
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Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 23 juni 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Geïnformeerd wordt of er ontwikkelingen zijn met betrekking tot grondverwerving. 

Dit is niet het geval. In week 41 heeft het dagelijks bestuur een overleg met Gedeputeerde 

Staten waarbij grondverwerving één van de onderwerpen van bespreking iss.  

4  Analyse ambities, investeringen en realisatiepotentieel 

In de commissie FAZ is gesproken over de knelpunten en gekeken naar de kansen en 

mogelijkheden die zijn gecreëerd. 

Vanuit de commissie BPL wordt  waardering voor het voorstel uitgesproken. In de 

commissie is o.a. gesproken over de onzekerheden, het behalen van de KRW-

maatregelen en wat er nog gedaan moet worden. 

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat er veel schriftelijke vragen gesteld zijn 

die als bijlage bij het verslag gevoegd zijn. Dit heeft tot een correctie van  bijlage 6 geleidt. 

Het bestuursvoorstel is zelfstandig leesbaar. De bijlagen geven voor de liefhebber extra 

achtergrond informatie. De reguliere financiële rapportages zijn vooralsnog voldoende. De 

genoemde investeringen kunnen worden gehaald mits het waterschap de genoemde 

projecten obstakelvrij kan uitvoeren.  

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport is meegenomen onder 

het kopje ‘overige toekomstige ontwikkelingen’. 

Zoals reeds eerder is toegezegd wordt het algemeen bestuur meegenomen indien een 

project (financieel) anders verloopt dan voorzien. Indien ambities bijgesteld moeten 

worden of er een discussie omtrent de tarieven komt dan is het algemeen bestuur aan zet. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om op basis van de uitkomsten 

van de uitgevoerde analyse, binnen de financiële kaders van de meerjarenraming, de 

investeringsruimte van € 17 miljoen te benutten die aanwezig is, op basis van de nut, 

noodzaak en realisatiemogelijkheden. En de komende jaren te bezien of structurele 

uitbreiding hiervan noodzakelijk is. 

5  Voorbereidingskrediet modificaties RWZI Veendam 

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat het een verhelderend voorstel is. 

Vanuit de commissie FAZ zijn geen opmerkingen. 

Toegezegd wordt dat het algemeen bestuur een actualisatie krijgt van de kosten en 

levensduur van de zuiveringen zoals deze in de bijlage 1 van de zuiveringsstrategie zijn 

opgenomen. De vervanging van onderdelen van de zuiveringen staan verwoord in de 

MeerJarenRaming (MJR). De beleidsnota zuiveringsstrategie, die in 2017 is vastgesteld, 

is actueel. Gevraagd wordt wanneer het meest geschikte moment is om met een 

actualisatie/herijking te komen van de beleidsnota zuiveringsstrategie op basis van de 

uitkomsten van de pilots medicijnresten. Een antwoord hierop wordt weergegeven in de 

bijlage van de besluitenlijst. Het waterschap gaat zelf geen pilot opstarten met betrekking 

tot medicijnresten daar dit geen toegevoegde waarde heeft. Er lopen landelijk diverse 

pilots waar waterschap Hunze en Aa’s aan deelneemt.   

 

Besluit 

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

beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 75.000,-, voor de uitvoering van 
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de voorbereiding van een voorgenomen aanbesteding om de optimalisaties van RWZI 

Veendam door te voeren.   

6  Reservering DAW+ krediet Groningen 

In de commissie BPL zijn alleen verduidelijkende vragen gesteld. De commissie FAZ is 

akkoord met het bestuursvoorstel. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit een mooi project is waar het 

waterschap gebruik maakt van de meekoppelkansen vanuit POP. Eveneens geeft het 

algemeen bestuur complimenten voor de goede samenwerking met de andere 

deelnemers aan de DAW.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- € 900.000,-  krediet beschikbaar te stellen voor DAW+ Groningen; 

- Het DB te mandateren om zorg te dragen voor nadere besluitvorming gerelateerd aan 

DAW+ Groningen. 

7 Bestuursovereenkomst inzet DAW+ Drenthe 2021-2022 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er behoefte is aan een excursie naar een   

DAW project. De commissie FAZ en het algemeen bestuur zijn akkoord met het 

bestuursvoorstel.   

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de “Bestuursovereenkomst inzet DAW+ provincie Drenthe en 

Waterschappen” 2021 en mevrouw Heeringa machtigen deze te ondertekenen. De 

bestuursovereenkomst is de aanzet voor de regionale regeling; 

- € 400.000,- als krediet beschikbaar te stellen voor “bijdrage regionale regeling”; 

- Het overgebleven DAW krediet voor de periode 2014-2020 van € 915.000,- vrij te 

laten vallen; 

- Het DB te mandateren om zorg te dragen voor nadere besluitvorming gerelateerd aan 

DAW+ Drenthe 

8 Vaststelling projectplan Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal 

In de commissie BPL is gesproken over de bomenkap, omwonenden, variantenstudie en 

zijn er enkele technische vragen gesteld. 

Het algemeen bestuur spreekt waardering uit voor het projectplan en het feit dat het 

waterschap gebruik maakt van de meekoppelkansen die er zijn. 

Het waterschap heeft herplantplicht voor de bomen die gekapt worden. Gevraagd wordt 

hoeveel bomen er gekapt worden. Een antwoord wordt weergegeven in de bijlage van de 

besluitenlijst.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan 

‘Natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal’ vast te stellen. 

9 Evaluatie beekverhoging Anloërdiepje 

In de commissie BPL is gesproken over de excursie op 13 september jl. en de behoefte 

aan monitoring van de beekbodemverhoging. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt de waardering uitgesproken voor de manier waarop dit 

project is uitgevoerd met de nodige zorg en waardering voor de natuur en de omgeving. 

Het algemeen bestuur vraagt of het kan worden meegenomen in de resultaten van de 

uitvoering van de beekbodemverhoging Zeegserloopje alvorens aan het 
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Taarlooschediepje wordt begonnen. Een antwoord hierop wordt weergegeven in de bijlage 

van de besluitenlijst. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de 

bevindingen betreffende de uitgevoerd beekbodemverhoging in het Anloërdiepje. 

10 Rondvraag  

Mevrouw Ten Have refereert aan het artikel met betrekking tot drijvende zonnepanelen bij 

Bad Nieuweschans in de nieuwsbrief van het waterschap en vraagt waarom  het 

algemeen bestuur niet meegenomen is in de besluitvorming.  

Mevrouw Eshuis antwoordt dat het algemeen bestuur de besluitvorming hieromtrent bij het 

dagelijks bestuur heeft neergelegd.  

Op verzoek van mevrouw Ten Have wordt de vergadering geschorst. 

Na hervatting van de vergadering wordt afgesproken dat het dagelijks bestuur het 

algemeen bestuur actief meeneemt in de ontwikkelingen omtrent de drijvende 

zonnepanelen. 

 

De heer De Vos vraagt of er bij de herinrichting van Nieuwe Statenzijl naast de aandacht 

voor waterveiligheid en natuur ook aandacht kan zijn voor wat er zich in het in het heelal 

kan afspelen. Dit gelet op het feit dat er, indien zich fenomenen in de nachthemel 

voordoen, mensen in grote aantallen komen bekijken.  

De heer Ten Brink neemt de suggestie mee. 

11 Sluiting 

 

 

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

 

 

 

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. 

Doorlopend, voor 

begroting 2022 

uitgevoerd 

De heer Bartelds 

23 juni 2021 Toegezegd wordt dat getracht wordt om 

bewoners meer in te schakelen waar het 

gaat om het stimuleren van maatregelen 

rondom biodiversiteit (bijvoorbeeld 

stimuleringsprijs) 

 Mevrouw Eshuis 

23 juni 2021 Toegezegd wordt om het AB nader te 

informeren over alternatieve 

mogelijkheden indien grondaankoop niet 

mogelijk is (bijvoorbeeld Achterste diep). 

 Mevrouw Heeringa 

6 oktober 2021 Toegezegd wordt om het AB bij te 

praten de voortgang en de 

onderzoeksresultaten en de 

vervolgstappen in het onderzoeksproces 

naar de herkomst en effecten van 

medicijnresten in oppervlaktewater in 

ons watersysteem. 

 De heer Douwstra 

 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

02-11-2021 20.00 uur 

21.00 uur 

Technische voorbereiding begroting 

Beleidskader Duurzaamheid 

Remco Hennipman 

Boy de Vries 

30-11-2021 20.00 uur 

 

21.00 uur 

Droogte in relatie tot Drentsche Aa 

Waterverdelingsakkoord 

Voortgang KRW 

 

Francine Engelsman 

Marie Louise Meijer 

pm  Stedelijk Waterbeheer  

pm  Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

Peter Paul Schollema 

pm  Medicijnresten  

pm  Awareness BIO en AVG  

 


