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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 29 juni 2022 

 

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

Haerkens, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, Sinnema, Tjarks, 

Visser en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Heeringa, Kuiper, Leenders 

en Plas   

Tevens:       De heer Heugens en de dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heren Blaauw, Bruning, Fonhof en Hofstra en mevrouw Ten Have 

  

 

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 op de tribune en de belangstellenden die de 

vergadering via de livestream volgen, van harte welkom. Het algemeen bestuur stemt in 

met de agenda. De heer Hofstra wordt vanavond benoemd tot wethouder van de 

gemeente Stadskanaal en daarmee is zijn lidmaatschap van het AB beëindigd. Er is 

voorafgaand aan de vergadering afscheid genomen van de heer Hofstra. 

2a Mededelingen 

Vragen ex artikel 25 grond Westerbroekstermadepolder – geborgd natuur: 

De heer De Vos geeft aan dat het goed is dat er nader onderzoek is uitgevoerd.   

De heer Douwstra antwoordt dat er gekeken wordt of er zwaardere normen toegepast 

kunnen worden voor de toepassing van de grond.   

 

Gebiedsbijeenkomst doorspoelproef Oldambt 

Portefeuillehouder mevrouw Eshuis schetst een overzicht van de doorlopen acties omtrent 

de doorspoelproef Oldambt in hoofdlijnen: 

Het betreft de uitvoering van actie 8.18a uit het beheerplan 2010 – 2015: Onderzoek naar 

de rek in toelaatbare zoutgehalten voor ecologie en landbouw (boezem Oldambt). In 2016 

is het meetnet opgezet en is gestart met 0-metingen aan geleidbaarheid (EGV) en 

ecologie in de kanalen. Oorspronkelijk zou de proef 2 jaren duren (2017 en 2018) maar 

i.v.m. grote droogte in 2018 is dit met een jaar verlengd omdat de resultaten door het 

afwijkende weerbeeld minder representatief waren. 2019 bleek ook een zeer droog jaar te 

zijn. De terugkoppeling van de resultaten was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar 2020 

maar dit kon i.v.m. COVID-maatregelen niet doorgaan. Dit heeft op 20 juni 2022 pas 

plaats kunnen vinden. De bijeenkomst in Midwolda is goed verlopen. De resultaten van de 

proef zijn teruggekoppeld en er is een doorkijk m.b.t. het waterverdeelvraagstuk voor de 

komende jaren gegeven. De vervolgacties zullen bestaan uit het opstellen van een verslag 

van de bijeenkomst en deze toesturen aan de betrokken deelnemers. De komende weken 

wordt het evaluatierapport aangevuld met de aandachtspunten vanuit de landbouw zoals 

benoemd tijdens de gebiedsbijeenkomst. Het evaluatierapport met een korte toelichting 

wordt na afronding in iBabs geplaatst. 

2b Planningsschema 

De heer De Vos informeert naar de Rekenkamer en het nieuws van eind mei hierover met 

betrekking tot de invoering ervan op 1 januari 2024. 
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De heer Ten Brink geeft aan dat dit onderwerp wordt geagendeerd voor een vergadering 

in de nieuwe bestuursperiode.  

Het schema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 25 mei 2022 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4  Jaarrekening 2021 

In de Auditcommissie heeft de accountant aangegeven dat de zaken bij het waterschap 

goed op orde zijn. In de vergadering van de commissie FAZ heeft mevrouw Heeringa de 

stand van zaken rondom het NBK toegelicht.  

In de commissie BPL zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld en is er gesproken over 

de planning en veenoxidatie.  

Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat de jaarrekening zoals deze in Ibabs is 

geplaatst gescande bestanden zijn waarin geen opmerkingen geplaatst en gedeeld 

kunnen worden.  

Zowel vanuit de commissies als vanuit het AB worden complimenten gegeven voor de 

zorgvuldig en duidelijk opgestelde jaarrekening 2021. 

Maandag 4 juli a.s. vindt het eerste overleg plaats met bestuurders van andere overheden 

inzake PNLG. Dit als reactie op de vraag naar de betrokkenheid van het waterschap in het 

NPLG.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

 1. De jaarrekening 2021, met een voordelig resultaat van € 9.589.636,-, vast te stellen. 

 

2. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel        € 2.426.534,- 

- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel                     € 2.113.102,- 

- bestemmingsreserve bodemdaling door zoutwinning                             € 5.050.000,- 

 

                                                                                                    Totaal     € 9.589.636,- 

  

3. De volgende budgetten 2021 over te hevelen naar 2022: 

- Borstelbeluchting rwzi Scheve Klap                                                         €   50.000,- 

- Sloop twee VKA gemalen                                                                        €   80.000,- 

                                                                                                     Totaal    € 130.000,- 

  

4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden. 

5  Voorjaarsrapportage 2022 

In de commissie VVSW zijn inhoudelijke vragen beantwoord en is er onder andere 

gesproken over de kostenstijging, energiekostenstijging, het NBK en het baggeren van het 

Havenkanaal. 

In de commissie BPL is gesproken over de Omgevingswet, risico’s met betrekking tot 

cybersecurity, KRW en NPLG. 

De commissie FAZ is tevreden over de VJR. Ondanks de naweeën van de coronaperiode 

heeft het waterschap zijn taken goed vervuld en waardering voor de organisatie is op zijn 

plaats. 

Ook bij de VJR worden door alle commissies complimenten gegeven voor de heldere 

weergave.   
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Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022; 

- de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

6  Gevolgen prijsstijgingen bij projecten 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat hetgeen voorligt een logisch gevolg is 

van de huidige situatie.  

De commissie BPL is bijgepraat over de noodzaak van een open boekhouding door de 

aannemers. Het stuk is positief ontvangen. 

Ook in de commissie VVSW was de conclusie dat dit een logisch voorstel is.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt waardering uitgesproken voor de accurate manier 

waarop door het waterschap ingesprongen is op de situatie. Benadrukt wordt dat het 

dagelijks bestuur goed de vinger aan de pols moet houden.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- In te stemmen met de “Aanpak exceptionele prijsstijgingen”; 

- Een verzamelkrediet van € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen; 

- Over de uitputting van het verzamelkrediet zal via de reguliere rapportages aan het 

algemeen bestuur worden gerapporteerd. 

7  Meerjarenraming (MJR) 2023-2026 

Vanuit de commissie FAZ zijn er geen op- of aanmerkingen. De commissie BPL vindt de 

MJR inzichtelijk en koersvast.  

In de commissie VVSW is gesproken over alternatieven voor diesel, de toekomst waarvan 

niet helder is wat het gaat brengen.  

Het afgelopen jaar is een Beheerprogramman vastgesteld. Hierdoor ligt er ook voor het 

volgend algemeen bestuur al veel vast. Dit geldt dan ook voor de begroting. Volgend jaar 

zal het nieuwe algemeen bestuur gaan over de afspraken met betrekking tot tariefstijging 

en beleid. De lastenontwikkeling geeft de uitkomst weer op basis van de regels en 

kostentoedeling. Binnen het huidige kader is het niet nuttig om een nieuwe berekening te 

maken.  

Toegezegd wordt om te bezien om nog, voorafgaand aan de begroting, met een voorstel 

te komen aangaande het heffen van leges.   

 

Via Ibabs zal hierover nadere informatie worden verschaft. 

 

Besluit 

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

meerjarenraming 2023 - 2026. 

8 Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021 

In de commissie VVSW is aangegeven dat dit voorstel helder uiteenzet waar we staan. De 

commissie is ondanks de zorgen die er zijn, of de doelen gehaald worden, tevreden. 

De commissie BPL heeft een aantal inhoudelijke vragen behandeld. Het voorstel is goed 

ontvangen. 

De commissie FAZ heeft met instemming kennisgenomen van de voortgang. 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er enige zorgen zijn omtrent de 

grondverwerving mede gelet op de huidige stikstofproblematiek. Het is een duidelijk 

overzicht waarbij een aantal projecten naar achteren zijn geschoven maar ook projecten 

naar voren zijn gehaald. Mogelijk kan er meegelift worden op het NPLG waar het gaat om 
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de uitvoering van waterschapsgerelateerde projecten (werk-met-werk). Er worden 

opnieuw zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de  KRW-doelen.  

 

Besluit 

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

stand van zaken. 

9 Zienswijze ontwerp begroting 2023 Het Waterschapshuis (HWH)  

De commissie FAZ staat achter de zienswijze zoals die is ingediend. Vanuit het algemeen 

bestuur wordt aangegeven dat men het eens is met de inhoud en de toon van de 

zienswijze.  

In verband met de vroege aanlevering van de begroting van de GR is, onder voorbehoud 

van instemming door het algemeen bestuur, de zienswijze reeds verzonden.  

Zowel vanuit de ambtelijke organisatie als op directieniveau als op bestuursniveau heeft 

waterschap Hunze en Aa’s zitting in diverse overlegorganen van HWH. Waterschap 

Hunze en Aa’s is consistent en doet mee in projecten waar voordeel mee te behalen is.  

Het algemeen bestuur van HWH gaat over de instandhouding van de organisatie. 

 

Besluit 

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

zienswijze en deze aan te bieden aan het dagelijks bestuur van HWH. 

10 Voorbereidingskrediet kadeversterking Borgsloot 

Vanuit de commissie FAZ zijn er geen bijzonderheden te melden. Vanuit de commissie 

VVSW wordt aangegeven dat de onderzoekskosten hoog zijn. Er moet onderzoek worden 

uitgevoerd in verband met de slappe grond en vanwege de aanwezigheid van veel kabels 

en leidingen. Verder moeten er cultuurhistorische en ecologische onderzoeken worden 

uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De genoemde grondprijs is de 

prijs die hier van toepassing is.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-  Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 855.000,- voor onderzoeken, 

omgevingsproces, ontwerpwerkzaamheden en contractvorming uitvoering. 

-  Een krediet van € 185.000,- beschikbaar te stellen voor grondaankopen ten behoeve 

voor de versterking van de regionale waterkering. 

11 Akkerranden periode 2023-2028 

De commissie BPL ziet dit als win-win-project. Vanuit de commissie FAZ zijn er geen 

opmerkingen. 

Het algemeen bestuur vindt het een goed voorstel met een mooi resultaat in de vorm van  

vergroting van de biodiversiteit.  

Toegezegd wordt om tussentijds te evalueren in verband met de komst van ecoregelingen 

(deze worden nog nader vormgegeven).  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit, met toevoeging van de tussentijdse evaluatie, 

overeenkomstig het voorstel om: 

- € 300.000,- beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de akkerranden in de 

periode 2023-2028.  

- Hiervoor de volgende reeds gereserveerde budgetten voor te gebruiken. 

Budget gereserveerd voor akkerranden in 2023 uit het Coalitieakkoord en het 
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resterende DAW-budget voor Drenthe te gebruiken. Samen betreft het hier circa € 

280.000,-. 

12 

 

 

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Noordelijk Belastingkantoor (NBK) 

In de commissie FAZ is uitgebreid gesproken over de voortgang en met tevredenheid is 

vastgesteld dat het NBK de zaken goed op orde heeft en de eerdere problemen zijn 

opgelost.  

Binnen het bestuur van het NBK is afgesproken om niet meer dan één gemeente per jaar 

toe te voegen omdat toetreding van een nieuwe gemeente een intensief traject is. Door 

het aansluiten van gemeenten dalen de kosten voor de waterschappen.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

-  Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van het Noordelijk Belastingkantoor;  

-  In te stemmen met de zienswijze hierop ten behoeve van de bestuurlijke behandeling 

door het bestuur van de GR NBK op 11 juli 2022. 

13 Plan van aanpak waterschapsverkiezingen 

De commissie FAZ heeft kennis genomen van het voorstel. De omvang van het bestuur 

blijft, ondanks het wegvallen van geborgde zetels, gelijk.  

Het waterschap betaalt de kosten voor de verkiezingen. Het Ministerie van BZK verhaald 

het bedrag bij de waterschappen en keert het uit aan de gemeenten. Het waterschap 

draagt daarnaast via de Unie financieel bij aan landelijke activiteiten (via de 

Uniebegroting).    

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- het krediet van € 376.408,- beschikbaar te stellen; 

- het plan van aanpak en het communicatieplan voor kennisgeving aan te nemen. 

14 Rondvraag 

De heer Mentink vraagt of het mogelijk is om watergangen of sloten van het waterschap te 

pachten.   

De heer Ten Brink antwoordt dat een antwoord hierop wordt nagegaan bij de dienst en 

wordt opgenomen in een kader in de besluitenlijst. 

 

Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. De uitkomst wordt in Ibabs geplaatst. 
 

15 Sluiting 

De heer Ten Brink wenst een ieder een fijn zomerreces. 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2022. 

 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

25 mei 2022 

 

 

Toegezegd wordt om 

verkennend met het algemeen 

bestuur te spreken over de 

keuzemogelijkheden binnen 

de Waterschapsverordening 

2.0. 

  

25 mei 2022 

 

Toegezegd wordt om over een 

jaar of op een passend 

moment te reflecteren op de 

wijze waarop participatie vorm 

heeft gekregen. 

  

25 mei 2022 

 

Toegezegd wordt het 

algemeen bestuur te 

informeren over de stand van 

zaken rondom de realisatie 

van de zonnecarports. 

Is in Ibabs geplaatst.  

25 mei 2022 Toegezegd wordt om 

deelname aan de DAW 

karavaan door het algemeen 

bestuur op de lijst van 

excursies te plaatsen. 

Deze is ingepland op 28 oktober en 

per mail gecommuniceerd richting 

het algemeen bestuur. 

 

 

29 juni 2022 Toegezegd wordt om te 

bezien om nog voorafgaand 

aan de begroting met een 

voorstel te komen aangaande 

het heffen van leges. 

Is in Ibabs geplaatst.  

29 juni 2022 Akkerrranden: Toegezegd 

wordt om tussentijds te 

evalueren in verband met de 

komst van Ecoregelingen 

(deze worden nog nader 

vormgegeven). 

  

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

20-09-2022 20.00 uur Toetsing Regionale keringen 2019-2023 Jan van der Laan 

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  
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