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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 15 december 2021 

 

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

  

 

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. Het algemeen bestuur stemt in met de agenda zoals deze voorligt.  

2a Mededelingen 

De schriftelijke vragen ex artikel 25 van de fractie Water Natuurlijk zijn afdoende 

beantwoord.  

Zowel vanuit het algemeen bestuur als vanuit het dagelijks bestuur zijn er geen 

mededelingen. 

2b Planningsschema 

Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 17 november 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

De heer Haerkens vraagt naar de datum voor de invoering van de solidariteitsfinanciering 

van het muskusrattenbeheer. 

De heer Bartelds geeft aan dat er nog geen duidelijkheid over is. Er is overeenstemming 

over de invoering in 2023. Er vindt nog discussie plaats over de hoogte en het tempo van 

uitbetalen van 25% naar 100%.  

 

De heer Haerkens vraagt wanneer er kennis genomen kan worden van de eerste 

rapportage uitvoeringsplan biodiversiteit. 

De heer Bartelds antwoordt dat dit in het voorjaar is via de jaarrekening 2021. 

4 (is 

behandeld 

als punt 5) 

Informatieveiligheidsbeleid en privacy  

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat er uitvoerig gesproken is over dit 

onderwerp en dat er veel verhelderende informatie is verkregen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het privacyreglement 2022 

vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het privacy reglement waterschap Hunze 

en Aa’s 2018. 

5 (is 

behandeld 

Vaststelling Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 inclusief de maatregelen van 

de Kaderrichtlijn Water  
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als punt 4) Er heeft zich één inspreker gemeld. De heer Teerling spreekt in namens het regioteam 

Watersportverbond. De inspraakreactie is als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd.  

Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau heeft het waterschap afgelopen jaren overleg 

gehad. Het waterschap is positief over afstemming en uitwisseling van kennis en 

informatie. In het voortgangsoverleg op 8 september jl. tussen provincie en waterschap is 

afgesproken om te onderzoeken of de afspraken rond het vaarwegbeheer verbeterd moet 

worden. Het watersportverbond wordt hierbij betrokken.  

 

In de commissie BPL is uitvoerig gesproken over de gigantische operatie die heeft geleid 

tot het WBP dat nu voorligt. Aan de orde is geweest: beekbodemverhoging, jacht, 

akkerranden, grondverwerving in relatie tot b.v. veenoxidatie, urgentie KRW-doelen, 

duurzame landbouw, relatie met coalitieprogramma, zonneparken, waterpeilen, en  

oponthoud door corona. 

In de commissie VVSW is gesproken over het krediet dat nu vastgesteld wordt terwijl het 

al in de MJR opgenomen is en zijn zorgen geuit over de haalbaarheid van de KRW 

doelstellingen. Ook is gesproken over de vergelijkbaarheid in relatie tot verschillen in 

meten door de Europese landen. 

Vanuit de commissie FAZ zijn meerdere vragen gesteld die duidelijk zijn beantwoord.  

 

Het proces is lang en intensief geweest. Er is gekozen voor ontmoetingen met diverse 

partners en ingelanden in het programma wat de naam Waterdrager kent. Hier is de 

nodige input ontvangen die geleid heeft tot de eerste aanzet van het schrijven van het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027.    

Vanuit het waterschap, als functionele overheid, heeft het WBP een toekomstbestendige 

invulling gekregen vanuit onze taken en bevoegdheden. Daarbij heeft het waterschap oog 

voor de omgeving en werkt het samen met bevoegde gezagen aan integrale 

gebiedsvisies, kansen die zich voordoen en opgaven die op het waterschap afkomen.  

Er is een erratum op de reactienota ontwerp WBP en het betreffende bestuursvoorstel 

toegevoegd aan de stukken voor het visveilig maken van zeegemaal Duurswold: dit betreft 

namelijk niet een KRW maatregel en de maatregel is verplaatst naar de juiste paragraaf.  

 

Vanuit het algemeen bestuur wordt in algemene zin waardering uitgesproken over het 

WBP dat thans voorligt.  

Het waterschap zit voortdurend met diverse partners om tafel. De participatievisie wordt 

voor het zomerreces aan het AB ter vaststelling aangeboden en besproken in een  

informerende bijeenkomst.  

Er komt in januari 2022 een publiekvriendelijke versie van het waterbeheerprogramma.  

Toegezegd wordt dat er gekeken gaat worden naar de zinsnede over de verzadiging van 

gronden met fosfaat. 

De KRW doelen worden gehaald mits alle plannen uit te voeren zijn. Dit hangt echter 

samen met de nodige grondaankopen. Grondaankoop is bijzonder lastig temeer daar 

hierbij ‘vrijwilligheid’ voorop staat.  

Als 2027 niet gehaald wordt qua KRW doelen is het mogelijk dat er door Europa een 

boete opgelegd wordt. Het is nog niet bekend hoe er omgegaan wordt met deze eventuele 

boetes.  

De lange termijn effecten van Covid-19 zijn dat er enige vertraging opgelopen is in de 

“keukentafelgesprekken” daar deze, gezien de inhoud, fysiek moeten plaatsvinden. Dit 

geldt ook voor de diverse inloopbijeenkomsten. 

Zorgen worden geuit over het jachtbeleid in relatie tot de mogelijkheid die het waterschap 
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biedt om doorsnijding van jachtgebieden te voorkomen. In dit kader wordt ook 

ganzenoverlast in relatie tot biodiversiteit genoemd.  

Het jachtbeleid is sinds 2000 niet gewijzigd, ook niet in dit WBP. Dit beleid is identiek aan 

hetgeen hierover in de nota dierenwelzijn is beschreven. Er mag niet worden gejaagd op 

waterschapseigendommen.  

Het waterschap is druk bezig met bestuurlijk relatiebeheer. Dit  wordt meegenomen in het  

overdrachtsdocument dat wordt opgesteld ten behoeve van het nieuwe algemeen bestuur 

dat in 2023 aantreedt.  

De vergadering wordt op verzoek van de heer De Vos geschorst.  

Na de schorsing krijgt de heer De Vos het woord (de heer De Vos spreekt mede namens 

de fracties ongebouwd en bedrijfsgebouwd). De integraliteit speelt een belangrijke rol. Er 

is gesproken over het betrekken van meerdere partners. Er moet echter sprake zijn van 

een brede participatie de verschillende vragen rond het watersysteem en 

waterbeschikbaarheid adresseren en dat gaat niet alleen om overheid gelieerde partners 

De vergadering wordt nogmaals geschorst. 

Het waterschap heeft meerdere keren per jaar regulier overleg met alle partners waarbij 

gesproken wordt over grote zaken. In de “volle breedte” meenemen van partners is niet in 

de praktijk uit te voeren. De ambitie is om alle belangenorganisaties en partners te 

betrekken om zodoende recht te doen aan alle belangen die er zijn. De vergadering wordt 

nogmaals geschorst.  

Na de schorsing krijgt de heer De Vos het woord (de heer De Vos spreekt mede namens 

de fracties ongebouwd en bedrijfsgebouwd). De essentie van het beeld is neergelegd en 

deze is voor een groot deel geland. De gewenste toezegging is niet volledig. Voor wat 

betreft de discussies rondom waterbeschikbaarheid wordt er vanuit gegaan dat alle 

partners hierin betrokken worden.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de in de reactienota aangegeven afhandeling van de zienswijzen.  

- Vast te stellen van het waterbeheerprogramma 2022-2027 conform het ontwerp, met 

inachtneming van de in de reactienota aangegeven aanvullingen en aanpassingen. 

- In te stemmen met de fasering naar de planperiode 2022-2027 van de volgende KRW-

maatregelen: 

     - Hunze - de Branden: 4 km hermeandering en 3 vispassages 

     - 2 beekbodemverhogingsprojecten in de Drentsche Aa (Zeegserloopje en Taarloose 

diep) 

     - 2,5 km natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal 

- Vast te stellen van de factsheets met doelen en maatregelen van de Kaderrichtlijn Water 

- Voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen van het waterbeheerprogramma kredieten 

beschikbaar te stellen van in totaal € 29.517.000,-, ten behoeve van: 

     1. Natuurvriendelijke oevers     €  3.200.000,- 

     2. Drentsche Aa                        €  5.000.000,- 

     3. Oldambtmeer                        €     500.000,- 

     4. Hunze                                   € 16.625.000,- 

     5. Zuidlaardermeer                   €   4.192.000,- 

- Deze kredieten in de vorm van een programmakrediet beschikbaar te stellen, waarbij de 

in het voorstel genoemde afspraken in acht worden genomen. 

- De kosten van de resterende investeringen via een afzonderlijk bestuursvoorstel aan het 

algemeen bestuur voor te leggen. 
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- Van het beschikbare krediet voor het beheerprogramma 2016-2021 € 5.730.000,- te 

laten vrijvallen 

6  Duurzaamheidsbeleid 2022-2027  

In de commissie BPL is gesproken over biodiversiteit, akkerranden, windmolens wel of 

niet op onze eigen assets, de relatie met het WBP, verschil adaptatie en mitigatie en 

lachgas en methaan op de RWZI’s. 

In de commissie VVSW is gesproken over CO2 uitstoot en het wel of niet meetellen van de 

veenoxidatie. Ook is gesproken over , HVO diesel. 

De commissie FAZ is onder andere gesproken over de CO2 prestatieladder en het wel of 

niet certificeren.   

Zowel de commissies als het algemeen bestuur spreken waardering uit voor het goed en 

helder leesbare duurzaamheidsbeleid.  

Er wordt aandacht gevraagd voor lachgas en methaan bij de zuiveringen. Eveneens wordt 

de CO2 uitstoot van de veenoxidatie genoemd in verhouding tot de CO2 uitstoot van het 

waterschap zelf.  

In januari heeft de portefeuillehouder een afspraak met de heer Willem Foorthuis. Deze 

lector maakt zich zorgen over veenoxidatie en CO2 en heeft een groep gevormd van  circa 

100 mensen (inwoners, studenten, onderzoekers, ondernemers). Met de heer Foorthuis 

wordt bekeken wat we hierin gezamenlijk kunnen doen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het Duurzaamheidsbeleid 

2022-2027 vast te stellen. 

7 Rondvraag  

De heer Fonhof informeert of er al meer bekend is inzake de brief aan RWE met 

betrekking tot windmolens op de zeedijk. 

Mevrouw Eshuis geeft aan dat RWE nog bezig is met onderzoek. De initiatiefnemer zal 

toestemming van de gemeente moeten hebben.  

De heer Fonhof vraagt naar de reden voor de terugtrekking van de brief inzake 

zekerheidsstelling van de NAM. 

De heer Bartelds antwoordt dat het waterschap in eerste instantie alleen een brief zou 

sturen. In overleg met de provincie en waterschap Noorderzijlvest en juridisch advies is 

besloten de brief in te trekken. 

 

De heer Fonhof vraagt extra toelichting inzake de overeenkomst zandgronden de op 10 

december getekend is.  

De heer Ten Brink legt uit dat het programma Hoge zandgronden een onderdeel is van 

het Deltaprogramma zoet water. Hierin zijn afspraken gemaakt in de regio inzake 

projecten in de regio die interessant zijn voor Deltaprogramma. Van deze projecten wordt 

25% van de kosten vergoed mits deze projecten interessant zijn. Het project heeft een 

plek gekregen op de lijst van Deltaprogramma. Op 10 december is overeenkomst van 

noordelijke overheden getekend omdat de financiering via de provincie Drenthe loopt. 

Over enkele maanden zal dit nogmaals in het bestuur komen vanuit andere delen. 

8 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2022. 
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Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuill

ehouder 

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 

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. 

25 januari 2022 De heer 

Douwstra 

17 november 2021 Toegezegd wordt om het 

Financieel Statuut tegen het licht 

te houden. 

 De heer 

Bartelds 

17 november 2021 Toegezegd wordt om na de 

vaststelling van het 7e 

Actieprogramma Nitraatrichtlijn 

te bezien of hierover in een 

informerende bijeenkomst over 

gesproken gaat worden. Dit in 

relatie tot de KRW. 

 Mevrouw 

Heeringa 

15 december 2021 Toegezegd wordt dat de 

zinsnede over de verzadiging 

van gronden met fosfaat met 

een extra zin nader wordt 

toegelicht. 

 

De zin “De landbouwgronden in 

ons beheergebied zijn vrijwel 

overal sterk verzadigd met 

fosfaat” wordt geschrapt uit 

paragraaf 7.7 (Nutriënten). In het 

ontwerp-waterbeheerprogramma 

is dit op pagina 61, de vierde 

regel van onderen. Deze zin kan 

namelijk voor onduidelijkheid 

zorgen en heeft in de totale 

paragraaf niet direct meerwaarde. 

Het verwijderen van deze zin doet 

geen afbreuk aan de inhoud van 

deze paragraaf. 

Mevrouw 

Eshuis 



7 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 

 

25-01-2022 20.00 uur 

21.00 uur 

Medicijnresten 

Waterschapsverordening en DSO * 

Gerda Valkering 

Hendrik Heikens en 

Nicolette Germeraad 

pm  Stedelijk Waterbeheer  

pm  Awareness BIO en AVG  

pm  Aanpak visveiligheid gemalen en 

Gemaal Duurswold (vismigratie) 

Peter Paul Schollema 

pm  Droogte in relatie tot Drentsche Aa 

Waterverdelingsakkoord 

Francine Engelsman 

 

pm  Veenoxidatie  

 


