AB 13 JUNI 2016 agendapunt 3.a.

Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 7 december
2015
Aanwezig:
mw. N. Hofstra (voorzitter), dhr. J. van Keulen, mw. P. Lambeck, dhr. M.D. Blom,
mw. L. Schuiling, dhr. J.P.Loopstra
mw. L. Magnin vanaf 16.50 uur
Afwezig m.k. mw. H.Wiersema. mw. C.Fenijn.
Afwezig z.k.
dhr. B. Leemhuis
Ambtelijke ondersteuning: dhr. G. Pots (secretaris), mw. I. Meines, dhr. H. Homan.
Publieke tribune: aantal personen 8
1.

Opening/vaststelling conceptagenda
De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Rondvraag (eventuele insprekers)
Dhr. Van der Tang: Wil graag weten hoe het staat met de plannen van ‘t Refter, hij heeft
vragen ingediend en heeft nog geen antwoord.
De Voorzitter: U richt zich aan de leden van het AB en het is aan hen om eventueel te
antwoorden. Indien u schriftelijke vragen stelt, dan krijgt u schriftelijk antwoord.
Dhr. Van Keulen: We zullen het nakijken en anders alsnog uw vragen beantwoorden.
Dhr. Scheffer: Wat heb ik fout gedaan en waarom word ik als recreant altijd door het
Meerschap Paterswolde van hun terrein verjaagd en weggepest? Meneer geeft aan dat
het Meerschap bezoekers die naakt willen recreëren, opjaagt of beboet.
Verder spreekt hij dhr. van Keulen aan op andere zaken.
De Voorzitter: Meneer Scheffer wilt u zich niet richten tot één van de leden van het
dagelijks bestuur?, wij zijn met zijn drieën verantwoordelijk voor de genomen besluiten.
U heeft een brief geschreven aan het bestuur en deze is door ons beantwoord. Wij
hebben naar u geluisterd, de AB leden hebben geen vragen, dus het is nu afgehandeld.
Dhr. Derksen wil inspreken op punt 5 kaders inzake Hampshire.
Het verzoek aan het AB om punt 5 ter inzage te geven aan de aanwezigen, dan de
vergadering te schorsen, zodat de aanwezigen desgewenst aandachtspunten aan de AB
leden mee kunnen geven.
Verzoekt om een afschrift van de antwoordbrief die het bestuur aan mevrouw
Swabedissen heeft gestuurd.
Moet er geen aankondiging zijn indien er een besloten AB vergadering wordt gehouden?
Hoe gaat het met de af te graven grond, het mag toch niet zo zijn dat de gemeenschap
mee gaat betalen.
Er is in de Klanbordgroep gemeld dat er 100 inspraakreacties zijn binnen gekomen,
waarvan 80% positief, hoe kan dit? Werkgroep NO-groen heeft er alleen al 113
ingediend.
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De Voorzitter: De spelregels zijn dat u vragen stelt en het is aan de leden van het AB om
te antwoorden of niet. Indien u een afschrift wilt van de brief gericht aan mevrouw
Swabedissen e.a. dan kunt u zich tot mevrouw Swabedissen wenden met het verzoek om
een kopie. Indien er grond afgegraven gaat worden, dan gaat de gemeenschap hier niet
aan meebetalen.
Dhr. Van Keulen: het aantal inspraakreacties heb ik doorgekregen, ik weet dus niet hoe
er is geteld.
De AB leden hebben niet gereageerd op het verzoek om de kaders inzichtelijk te maken
aan de aanwezigen.
3

Verslagen
3a. Conceptverslag AB 15 juni 2015
Vastgesteld
3b. Conceptverslag AB 15 juni 2015 besloten gedeelte (alleen bestuursleden)
Vastgesteld
3c. Besluitenlijst DB 15 april 2015 (alleen bestuursleden)
Vastgesteld
3d. Besluitenlijst DB 31 augustus 2015 (alleen bestuursleden)
Vastgesteld
3e. Concept Besluitenlijst DB 9 november 2015 (alleen bestuursleden)
Vastgesteld als besproken

4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
4a. Brief Provincie Groningen reactie op jaarrekening Meerschap
Dhr. Loopstra wat is de status van repressieve begrotingstoezicht?
Dhr. Van Keulen: dat is de meest lichte vorm van toezicht, de gemeente Groningen
staat ook onder repressieve begrotingstoezicht.
4b. Brief SNN definitieve vaststelling subsidie Trip fase 1
v.k.
4c. Brief B. Leemhuis inzake zwemwaterkwaliteit (brief en het antwoord)
v.k.
5. Openbaar maken kaders inzake plannen Hampshire (alleen bestuursleden)
De Voorzitter: het voorstel is om pas achteraf verantwoording af te leggen, na de
onderhandelingen met de ondernemer.
Besluit is aangenomen
6. Prognose Jaarrekening 2015
Dhr. Pots: we komen nabij nul uit, er is geen fors tekort of overschot.
Dhr. Van Keulen: dat is mooi.
Dhr. Pots: tenzij we storm krijgen
Dhr. Blom: dan kan die beter pas op 2 januari komen.
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7. Voorstel inzake bestemmingsplanwijziging grond Groningerweg Tynaarlo
De Voorzitter: We willen aan de gemeente Tynaarlo een verzoek indienen tot wijziging
van het bestemmingsplan.
Mw. Schuiling: Waarom wilt u deze grond afstoten, is dat beleid en wat gaat daar
gebeuren?
De Voorzitter: Dit verzoek wordt gedaan om te kijken of we daar mogen bouwen. Er is
geen actief beleid. We kijken naar de financiën, maar ook naar de natuur en recreatie en
toerisme.
Mw. Schuiling: Je kunt grond maar één keer verkopen en de omgeving van het meer is
belangrijk. Ik hoop wel dat het Meerschap zich hiervan bewust is.
Mw. Lambeck: De discussie wordt gevoerd, waarbij gekeken wordt of deze past in de
visie en dat wordt getoetst. We leggen het Meerschap bezuinigingen op en anderzijds
wordt er gekeken of het past in de visie.
Dhr. Van Keulen: Wij zijn niet het gemeentelijk grondbedrijf, met als intentie zoveel
mogelijk grond te verkopen.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
8. Verkoop grond bij de Paalkoepel
Mw. Schuiling: Wanneer de grond naast de parkeerplaats wordt verkocht, blijven de
parkeerplaatsen dan wel openbaar. Er loopt over de te verkopen grond ook een
wandelroute, wordt hier bij de verkoop rekening mee gehouden.
Mw. Lambeck: De parkeerplaatsen blijven openbaar. De ondernemer wordt gevraagd
wat hij straks met de grond wil gaan doen. Verder worden deze plannen getoetst aan de
structuurvisie Meerweg. In de koopovereenkomst kunnen deze zaken eventueel worden
meegenomen.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
9. Storten slib in het Meerschapsgebied
De Voorzitter: Er is een verzoek binnen gekomen om ongeveer 8000 kuub slib te mogen
storten in ons gebied. Dat is een laag van 40 cm slib en het duurt ongeveer twee jaar
voordat het gebied weer bruikbaar is. Ondanks dat een eenmalig bedrag leuk is heeft het
DB besloten om het verzoek af te wijzen, omdat de natuurbelangen zwaarder wegen.
Wel willen wij u op de hoogte brengen van dit besluit.
Dhr. Blom: Ik vind het een goed besluit.
10. GrEsCo voortgang
De Voorzitter: Hebben we hier nog iets aan toe te voegen?
Dhr. Homan: Nee. We zijn langs de diverse locaties geweest. Nu wordt er nog door
GrEsCo naar onze energiecontracten gekeken.

11. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid
De Voorzitter: We zijn gestopt met VZN en gaan nu naar een nieuwe aanbieder. In het
AB van juni volgend jaar krijgt u de eerste terugkoppeling.
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Dhr. Pots: We zijn met de nieuwe handhaver in de afrondende fase en we hopen dat er
bij de hotspots beter gehandhaafd gaat worden.
Dhr. Loopstra: Hoe zijn we aan deze nieuwe partij gekomen is er ook aanbesteed?
Dhr. Pots: VZN is aangetrokken, zonder aanbesteding. Trigion hebben we zelf benaderd,
nadat we via internet hadden gezocht naar nieuwe aanbieders. Trigion is een grote
speler en zij hanteren een fors lagere prijs. Wij hebben maximaal € 40.000 te besteden.
Met deze partij kunnen we meer handhaven. Dhr. Homan vult aan dat deze partij ook is
aanbevolen door de opleidingsorganisatie die onze stagiaires levert.
De Voorzitter: Moeten we aanbesteden?
Dhr. Pots: We hebben nog geen contract getekend. We gaan afspraken maken hoe wij
willen dat er gehandhaafd wordt en dit wordt regelmatig geëvalueerd. Indien wij niet
tevreden zijn, stoppen wij met deze partij.
Dhr. Van Keulen: Laten we ook nog bij andere partijen gaan kijken om te zien of de prijs
scherper kan.
De Voorzitter: In juni komt dit onderwerp terug op de agenda van het AB. Dan komt er
verslag hoe het met deze partij gaat en welke aanbieders er nog meer op de markt zijn.
Dhr. Loopstra: Op welke wijze wordt er straks gehandhaafd en hoe worden de mensen
die het gebied bezoeken benaderd? Wordt hier ook aandacht aan besteed?.
Dhr. Pots: We gaan de mensen aanspreken op hun gedrag en mensen eerst
waarschuwen. Het wordt geen bonnenjacht, de opbrengst van de bonnen komt toch ten
goede aan het Rijk. Dhr. Homan begeleidt de handhavers, we willen graag een
gedragsverandering zien.
Dhr. Van Keulen: het gaat om het gastheerschap, zij zijn mede het gezicht van het
Meerschap.

12. Aanpassing Wet Gemeenschappelijke Regeling
De Voorzitter: we stellen hier eerst de aangepaste WGR vast, daarna wordt deze in de
drie gemeenten vastgesteld. Er staan data in waarop wij zaken moeten aanleveren.
Dhr. Van Keulen: het gaat hier om een wettelijke aanpassing
De WGR wordt vastgesteld.

13. Voorstel vergaderdata 2016
De data zijn vastgesteld.

14. Rondvraag
Dhr. Pots: wij zijn bezig met Meer in beweging. Hierin staan plannen wat we in dit gebied
willen doen. Op dit moment zijn we samen met Waterschap, de Provincie en de
Regiovisie bezig met de Lage Wal. Het plan is om daar natuurvriendelijke oevers aan te
brengen. Door deze samenwerking hoopt het Meerschap straks maar 1/3 van de kosten
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voor vervanging van 400 meter beschoeiing te betalen. Zodra de plannen concreet zijn,
wordt het voorgelegd aan het DB en AB.
We gaan omwonenden, de Klankbordgroep en een aantal verenigingen uitnodigen om de
plannen door te spreken. Waarbij waar mogelijk suggesties en reacties in de plannen
worden meegenomen.
15. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering.
Nr. Onderwerp / Voorstel
2
Dhr. Van der Tang geen antwoord gehad op gestelde
vragen
8
Verkoop grond bij de Paalkoepel

Besluit
Meneer antwoord sturen

11

In AB van juni terugkoppeling en
overzicht andere aanbieders op de
markt

Handhaving openbare orde en veiligheid

5

In de koopovereenkomst opnemen
wat het toekomstig gebruik van de
grond mag worden

