AB20180703 punt 4a
Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 4 december
2017
Aanwezig:
Afwezig m.k.
Afwezig z.k.

dhr. J. van Keulen (voorzitter), dhr. M.D. Blom, dhr. J.P. Loopstra, dhr. B. Leemhuis,
mw. C. Fenijn, Mw. L.M. Schuiling
Mw. N. Hofstra, mw. H. Wiersema, mw. C.E. Kardol, mw. M.H. Stiekema
-

Ambtelijke ondersteuning: mw. K. Hunziker (secretaris), dhr. H. Homan, mw. S. Loedeman
Publieke tribune: aantal personen 3
1.

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

2.

Rondvraag (eventuele insprekers)
De heer P. Nannenberg heeft zich als inspreken gemeld op punt 4 a en b en punt 5.
Het inspreken vind plaats bij de behandeling van het betreffende agendapunt.

3

Verslagen
3a. Conceptverslag AB 29 mei 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3b. Conceptverslag AB 29 mei 2017 besloten gedeelte (alleen bestuursleden)
Mw. Fenijn: wordt de heer Pots nog ingeroepen.
Mw. Hunziker: er wordt af en toe nog gebruik gemaakt van de kennis van de heer
Pots.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
3c. Definitieve Besluitenlijst DB 4 september 2017 (alleen bestuursleden)
Mw. Fenijn: informeert naar het verzoek voor een monument voor het neergestorte
vliegtuig.
Dhr. Homan: er is binnenkort een overleg met de eigenaar van het perceel grond
waar het monument mogelijk geplaatst zal worden.
3d. Concept besluitenlijst DB 30 oktober 2017 (alleen bestuursleden)
Mw. Schuiling: nav punt 2 mbt de klankbordgroep; hoe gaat dit nu verder nu er geen
beeld is voor de toekomst.
Voorzitter: de klankbordgroep is primair verantwoordelijk voor bijeenkomsten.
Mw. Hunziker: begin volgend jaar komen we weer bijeen om de toekomst verder te
bespreken.
Dhr. Leemhuis: indien er verslagen gemaakt worden dan wil hij, en de overige AB
leden deze graag ontvangen.
Dhr. Leemhuis: nav punt 10; werkt het Meerschap altijd mee aan verzoeken tot
verkoop van grond.
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Mw. Hunziker: het uitgangspunt is in principe niet verkopen. Wat er verkocht wordt
is meestal snippergroen.
4. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Voorzitter: Afgelopen augustus hebben wij het trieste bericht ontvangen dat de heer
Verweij is overleden. De heer Verweij leverde altijd een boeiende en betrokken
bijdrage aan de AB vergaderingen en het gebied.
4a. Brief Provincie Groningen inzake jaarrekening 2016 en begroting 2018
4b. Email Tjerk Bruinsma verzoek structurele oplossing Hoornblad
Inspreken dhr Nannenberg: geeft aan dat hij het inspreken op punt 4a en b
combineert omdat het verband houd met elkaar.
Dhr. Nannenberg spreekt als eerste zijn dank uit naar het Meerschap voor het
ingrijpen afgelopen zomer bij de extreme plantengroei in het meer.
Dhr. Nanneneberg: we kunnen ervan uit gaan dat de plantengroei volgend jaar gaat
toenemen ten opzicht van dit jaar. De water recreatie komt dan in het geding. Er zal
een post opgenomen moeten worden in de begroting van €100.000,- om het
beheersbaar te houden.
Voorzitter: wetende dat de begroting 2018 al is vastgesteld
Dhr. Homan: Maaien is een tijdelijke oplossing. Momenteel is er overleg gaande met
het waterschap hoe hier mee om te gaan en wie verantwoordelijk is.
Voorzitter: geeft aan het overleg voort te zetten en te kijken wat er dit jaar gebeurt.
Dhr. Blom: zijn de kosten echt €100.000?
Dhr. Homan: het is niet aan te geven wat de kosten zullen zijn, wij moeten voor de
werkzaamheden inhuren. De kosten van afgelopen zomer liggen tussen de €10.000
en €20.000,Dhr. Nannenberg merkt op dat het waterschap heeft toegezegd in overleg te zullen
gaan met het Meerschap.
Mw. Fenijn: nav punt 4a; is deze brief al beantwoord?
Mw. Hunziker: de brief is beantwoord richting de Provincie.
4c. Inloopavond afvoercapaciteit Paterswoldsemeer en vispasseerbaarheid
Voorzitter: op 2 november is er een inloopavond georganiseerd door het Waterschap
inzake de afvoercapaciteit Paterswoldsemeer en vispasseerbaarheid.
Dhr. Leemhuis: zou graag zien dat dit soort uitnodigen ook naar de AB leden worden
verzonden.

5. Voorstel Lage Wal
Inspreker dhr. Nannenberg: heeft gehoord dat er in tegenstelling wat besproken is
bij de inloopavond er stalen platen worden gebruikt ivm hout voor de beschoeiing.
Dhr. Homan: de damwand zal op de waterlijn aangebracht worden en zal nauwelijks
zichtbaar zijn. Beide opties worden constructief en financieel uitgewerkt. In januari
zal nog een inloopavond worden georganiseerd.
Voorzitter: Voor het project is een subsidie aangevraagd bij SNN. De subsidie is
toegekend. 50% van de geraamde kosten ( € 622.000,00) zal worden vergoed (= €
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311.000,00). Het resterende deel wordt evenredig over de drie
samenwerkingspartners verdeeld.
Voor het Meerschap betekent dit een bijdrage van ongeveer € 104.000,00. De
bijdrage van het Meerschap kan uit de Bestemmingsreserve gehaald worden.
Ter dekking van eventuele kleine overschrijdingen stellen we voor een krediet van in
totaal € 120.000,00 beschikbaar te stellen.
De financieringslasten van deze bijdrage komen ten laste van de jaarlijkse exploitatie
en bedragen ongeveer € 600,00.
Van de huidige bestemmingsreserve is nog € 400.000,00 beschikbaar voor dit soort
projecten. Besluit vastgesteld.
Dhr. Leemhuis: complimenteert Harald met het feit dat een project van €600.000
uiteindelijk het Meerschap €100.000 kost door de samenwerking op te zoeken.

6. Prognose Jaarrekening 2017
Voorzitter: Als er in de laatste maanden van 2017 geen ongeplande en niet te
vermijden uitgaven optreden koersen we af op een positief saldo van om en nabij
€47.000. Een deel van dit saldo zal worden ingezet voor een erfpachtkwestie en een
deel voor het grootonderhoud.
Dhr. Leemhuis: het positief saldo wordt mede veroorzaakt door dat er weinig inzet
van de Boa’s is. Hoe staat het met de beëdiging van de Boa’s.
Dhr. Homan: de Boa’s zijn nog niet beëindigd voor het Meerschapsgebied. De politie
wil geen medewerking verlenen aan een convenant met Haren.
Voorzitter: Zal het probleem bespreken met Burgemeester van Groningen om te
kijken of hij wat kan betekenen.
Mw. Fenijn: fijn dat er actie wordt ondernomen.

7. Voorstel vergaderdata AB en DB 2018 (besluitvormend)
Besluit vastgesteld.

8. Rondvraag
Mw. Fenijn: betreurt het dat er geen afscheid genomen kan worden van de leden
van Tynaarlo ivm de gemeenteraadsverkiezing in maart was dit in principe de laatste
vergadering in deze samenstelling.
Voorzitter: We zullen ons beraden op een afscheid.
De vergadering wordt om 17.08 uur gesloten.

Nr. Onderwerp / Voorstel

Besluit
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3.

a. conceptverslag AB 29 mei 2017
b. conceptverslag AB 29 mei 2017 besloten gedeelte

Vastgesteld
Vastgesteld

5.

Voorstel Lage Wal

Vastgesteld

7.

Voorstel vergaderdata Ab en DB 2018

Vastgesteld
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