Algemeen Bestuur
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 9 februari 2022
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 (vanaf punt 2), 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.
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Onderwerpen en besluiten
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. Het algemeen bestuur stemt in met de agenda zoals deze
voorligt.
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Mededelingen
Zowel vanuit het algemeen bestuur als vanuit het dagelijks bestuur zijn er geen
mededelingen.
Planningsschema
Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen.
Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 15 december 2021
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
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Agendapunt 5: Waterbeheerprogramma: Laatste zin pagina 2, begin pagina 3: “Zorgen
worden geuit … te voorkomen” vervangen door “Zorgen worden geuit…. te realiseren”.
4

Projectplan De Branden
Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Sandhuizen en mevrouw Veldman. De
inspraakreacties, voor zover ontvangen, zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd.
Mevrouw Veldman heeft ingesproken in de commissie BPL. De inbreng is in het verslag
van de commissie weergegeven. Verder is er, naast de complimenten voor het plan, in de
commissie gesproken over omgang met de landbouw percelen die er nu nog zijn,
governance (wie heeft welke rol) en compensatie bij eventuele schade.
In de commissie VVSW is gesproken over de communicatie, financiële dekking, landbouw
versus natuur en fosfaat dat eventueel vrijkomt. Over het algemeen was men tevreden
over het voorstel.
In algemene zin wordt gesteld dat de wijze waarop, op welk moment en met wie wordt
gecommuniceerd verschillend wordt ervaren. Het is een mooi project waarmee meerdere
doelen worden behaald.
Dit project is anders verlopen dan we gewend zijn door de COVID-19 maatregelen. De
communicatie met de direct betrokkenen is intensief geweest. Er zijn
keukentafelgesprekken gevoerd in plaats van informatieavonden waardoor mogelijk niet
iedereen is bereikt. Voor de insprekers geldt dat zij wonen in een ander peilgebied en
geen directe gevolgen ervaren door de uitvoering van dit plan. Problemen die de
insprekers ervaren nu en in de toekomst hebben niets te maken met het project De
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Branden en de aanpassing van de peilen. Het ophogen van landbouwgrond wordt gedaan
zodat de landbouwers hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Ook particulieren kunnen
met eventueel overtollige grond hun tuinen ophogen. Als mensen zich melden is het
waterschap bereid om hierover afspraken maken met de aannemer. Mensen moeten
hiertoe zelf het initiatief nemen.
De aannames in het project hebben geen relatie met waterschapszaken. De zandpaden
worden zo goed mogelijk opgehoogd en zullen na verloop van tijd stevig genoeg zijn. Het
project wordt om de nog niet verworven landbouwgronden heen gerealiseerd. Indien de
terreinen alsnog verworven worden dan kan dit vrij gemakkelijk zonder veel extra kosten
alsnog meegenomen worden in het project. Er wordt gekeken naar een combinatie met de
plannen Bronnegermaden en Achterste diep. Er wordt een gemeentelijk pad dat dwars
door het natuurgebied ligt verwijderd. Met de gemeente is overlegd om op een andere
plek een pad te realiseren. Aan de oostkant van het Achterste Diep zou wellicht een
zandpad kunnen worden gerealiseerd. De gemeente is door ons geadviseerd om te kijken
of een dergelijk pad enige verharding zou kunnen krijgen.
Met de insprekers is reeds een afspraak gemaakt voor een “keukentafel” gesprek. Er
wordt ook een afspraak gemaakt voor een “keukentafel” gesprek met de indieners van
een zienswijze.
In de toekomst zullen meer KRW projecten opgestart worden waarvan nog niet alle
gronden verworven zijn. Dit hangt uiteraard ook af van de kosten die hiermee gemoeid
zijn.
De meeste inwoners zegt de termen als KRW en WB21 weinig. Vandaar dat we in onze
communicatie uitingen zaken omschrijven naar de doelen die we bijvoorbeeld op
waterkwaliteit of ecologie willen halen.
Daar waar mogelijk worden evaluaties ter beschikking gesteld aan het algemeen bestuur
via Ibabs. Het is wel van belang dat hetgeen in IBABS wordt geplaatst ook wordt gelezen
door de bestuursleden.
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Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan waterwet
De Branden inclusief de aanpassing naar aanleiding van de inspraak vast te stellen.
Peilbesluit De Branden
Zowel vanuit de commissie VVSW als vanuit het algemeen bestuur zijn er geen op- of
aanmerkingen.
Besluit
Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit De Branden
vast te stellen.
Rondvraag
De heer De Vos mist, in de berichtgeving omtrent de waterschapsverkiezingen 2023, dat
het waterschap meewerkt om mensen te enthousiasmeren voor de verkiezingen.
De heer Ten Brink geeft aan dat het waterschap dit wel degelijk doet. Het waterschap
maakt geen gebruik van het aanbod van Prodemos. Het effect van de cursus was bij de
vorige waterschapsverkiezing zeer gering. Het waterschap gaat maatwerk leveren aan
partijen die meedoen aan de verkiezingen. Inzake de waterschapsverkiezingen wordt
naast het benaderen van politieke partijen en waterschapspartijen (april 2022) waarbij
ondersteuning wordt aangeboden inzake werving van kandidaten ook via website en
sociale media hiertoe opgeroepen. Zodra er kandidatenlijsten bekend zijn worden er
informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor zowel geborgde als de niet-geborgde
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zetels.
De heer Haerkens vraagt, naar aanleiding van de lijst van toezeggingen op de
besluitenlijst, of er een uitvoerdatum/einddatum kan komen te staan.
De heer Ten Brink antwoordt dat er aan de toezeggingen een uitvoerdatum wordt gezet
daar waar dat kan.
De heer Haerkens vraagt wat de mening van het waterschap is op het eindrapport
Bestuurlijke Regionaal Ecosysteem en wat het waterschap er mee gaan doen.
De heer Ten Brink geeft aan dat het eindrapport van Groningen er is maar dat het rapport
van Drenthe nog volgt. Het waterschap neemt deel aan de stuurgroep van Drenthe. Hierin
vinden diverse overleggen plaats waarvan de inhoud wordt afgestemd met waterschap
Noorderzijlvest, die deelneemt in de stuurgroep in Groningen. Ook vindt afstemming
plaats met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta
Het gezamenlijke werken aan deze onderzoeken werpt bestuurlijk vruchten af. In 2022
bijvoorbeeld worden beide waterschappen bestuurlijk uitgenodigd voor de vergaderingen
van de Vereniging Groninger Gemeenten. Op een later moment komen we terug in het
algemeen bestuur met vervolgafspraken die worden gemaakt over de uitkomsten van
beide BRE-onderzoeken.
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Mevrouw Creemer vraagt of het waterschap aanhaakt bij de diverse overleggen met
provincies nu het kabinet heeft besloten meer te investeren in de stikstofproblematiek.
De heer Ten Brink geeft aan dat het waterschap zeker aanhaakt en het algemeen bestuur
wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is.
Mevrouw Heeringa vult aan dat het overleg met provincie Drenthe nog opgepakt wordt.
Mevrouw Eshuis noemt dat er in de provincie Groningen een verkennend overleg heeft
plaatsgevonden.
Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2022.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
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

Aan deze toezegging kan gestand
worden gedaan als er gesprekken
zijn gevoerd met de landbouwers in
het gebied
Is opgenomen (pm) op de lijst van
informerende bijeenkomsten.
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

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 heeft in de
laatste vergadering aangegeven
dat er bij ieder uit te voeren project
wordt gekeken naar alternatieve
mogelijkheden op het moment dat
er geen grondaankoop mogelijk is.
In het AB voorstel van De Branden
heeft u hier een voorbeeld van
gezien.
Heeft voortdurende aandacht.
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

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.

Heeft plaats gevonden op 1 maart.
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

De heer Douwstra

17 november
2021

Toegezegd wordt om het
Financieel Statuut tegen het
licht te houden.

Het onderwerp is opgenomen in
het planningsschema.
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

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.

Nadat er een
uitvoeringsprogramma is gemaakt
kunnen we een planning maken:
Is opgenomen (pm) op de lijst van
informerende bijeenkomsten.
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

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-

Mevrouw Eshuis
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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.
Is klaar:
Kan van de lijst van toezeggingen
worden gehaald.

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen
Datum
10-05-2022
14-06-2022
20-09-2022
pm
pm
pm
pm
pm

Tijd
20.00 uur
21.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Onderwerp
Waterschapsverordening
Participatie
Overige Wateren
Toetsing Regionale keringen 2019-2023
Stedelijk Waterbeheer
Awareness BIO en AVG
Aanpak visveiligheid gemalen en
Gemaal Duurswold (vismigratie)
Droogte in relatie tot Drentsche Aa
Waterverdelingsakkoord
Veenoxidatie

Door
Erna Alting
Arjan Heugens
Marie Louise Meijer
Jan van der Laan

Peter Paul Schollema
Francine Engelsman
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