AB 20151207 punt 3a
Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 15 juni 2015
Aanwezig:
mw. N. Hofstra (voorzitter), dhr. J. v Keulen, mw. P. Lambeck, dhr. M.D. Blom,
mw. L. Schuiling, dhr. J.P.Loopstra, mw. C.Fenijn, mw L.Magnin, , dhr. B. Leemhuis,
mw. H.Wiersema.
Ambtelijke ondersteuning: dhr. G. Pots (secretaris), mw. I. Meines, dhr. H. Homan.
Publieke tribune: aantal personen 6
1.

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

2.

Rondvraag (eventuele insprekers)
Dhr. Derksen: Inzake de plannen van het Hampshire Hotel willen we vragen dat het
Meerschap bij het beschikbaar stellen van de grond, exact gaat formuleren wat de
voorwaarden zijn. Verzoek om bij het opstellen van de kaders hierbij ook de structurele
beheerskosten in mee te nemen.
Inzake de ingezonden brief van o.a. mw. Swabedissen, wij vinden ook dat op de
inhoudelijke argumenten van de insprekers niet werd ingegaan.
Dhr. Van Keulen: Over de kaders wordt tijdens een besloten vergadering besloten. Er is
niet inhoudelijk ingegaan op de argumenten, dat is hier niet de plek voor, dat hoort bij de
procedure van de gemeente Groningen. Op basis van de inspraak is het voorlopig
ontwerp aangepast.
Dhr. Derksen: Het ging ons om de beslissing van het Meerschap en we hebben
inhoudelijk proberen aan te geven waarom het Meerschap dit niet zou moeten doen.
De Voorzitter: De activiteiten die nu plaats vinden vallen niet onder een
inspraakprocedure van het Meerschap. We proberen dit complexe proces wel zo
zorgvuldig mogelijk af te handelen.
Dhr. Verweij: Wil inspreken op punt handhaving. Geeft aan vandaag geen overtreding te
hebben gezien, dit is een uitzondering. Ziet elke dag vele overtredingen dit staat niet in
verhouding tot het aantal verbalisaties in 2014. De vraag is of het nog wel de moeite
waard is om te handhaven. Er kan frictie ontstaan tussen de verschillende gebruikers van
het Meerschapsgebied.
Mw. Fenijn: Misschien kan er bekeken worden of er beter gehandhaafd kan worden.
Dhr. Van Keulen: Wanneer je de constatering van overtredingen en aantal bekeuringen
doortrekt naar de stad Groningen, dan zie je hetzelfde beeld. In dit gebied valt het
misschien meer op.
Dhr. Verweij: Alleen zie ik wel steeds dezelfde gezichten en dezelfde overtredingen.
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Misschien kan er worden gehandhaafd onder bestuursrecht in plaats van het strafrecht,
wet Mulder.
Dhr. Nannenberg: vertegenwoordigt drie organisaties: VWDTP, de twee Provincien en de
Watersportverbond. Is het Meerschap zich bewust van de plannen van het Waterschap
2016-2021 en de gevolgen die dat zal hebben. Bijvoorbeeld het aanleggen van een
zuiveringsmoeras. Wat zijn hiervan de gevolgen, moet het Meerschap dan zelf
aanpassingen doen en wat zijn de kosten. Namens de verenigingen hebben we een
zienswijze ingediend op de plannen.
De Voorzitter: Wij zijn ons bewust van deze plannen. Zolang het nog maar plannen zijn,
kunnen wij niet zoveel. Pas na het vaststellen kunnen we kijken wat de gevolgen zijn voor
het Meerschap en kijken of we bijvoorbeeld onze begroting moeten aanpassen.
Dhr. Homan: Het Meerschap heeft ook zienswijzen ingediend.
Dhr. Leemhuis: Goed om naar het evenwicht tussen natuur en recreatie te kijken.
3.

a. Conceptverslag AB 8 december 2014.
Mw. Fenijn: Is het mogelijk om een overzichtslijst te maken wat de insprekers inbrengen
en of hier iets mee is gedaan.
De Voorzitter: U kunt als lid de suggestie van een inspreker meenemen en bij een
meerderheid in de vergadering kan er gekeken worden of we er iets mee gaan doen.
Verslag ongewijzigd vastgesteld
b. Conceptverslag AB 4 februari 2015.
Verslag ongewijzigd vastgesteld
c. Besluitenlijst DB 5 december 2014 (alleen bestuursleden)
Verslag ongewijzigd vastgesteld
d. Besluitenlijst DB 2 februari 2015 (alleen bestuursleden)
Dhr. Leemhuis: Indien er sprake is van de afkoop van erfpacht dan zal dit toch eerst in
het AB aan de orde komen? Bij verkoop verlies je ook een stuk zeggenschap over dat
gebied. Misschien een idee om de uitgangspunten voor verkoop erfpacht in een volgende
vergadering te bespreken
De Voorzitter: Dat gaan we doen.
e. besluitenlijst DB 5 maart 2015 (alleen bestuursleden)
Dhr. Leemhuis: De DB besluitenlijst kan mensen het gevoel geven dat er geheimzinnig
gedaan wordt met wat er besloten wordt bij het Meerschap. Kan er een soort openbare
besluitenlijst en een niet openbare besluitenlijst komen?
Dhr. Van Keulen: Besluiten van de DB lijst die doorgaan naar het AB voor een besluit,
worden daarna automatisch openbaar.
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4.

Mededelingen/Ingekomen stukken.
a. Jaarverslag 2014 Ombudsvrouw Meerschap
Ter kennisneming aangenomen.
b. SNN definitieve vaststelling subsidie TRIP fase 1
De Voorzitter: Er zijn miljoenen in het gebied geïnvesteerd. Er is uitstekend werk
verricht en er zijn mooie dingen gerealiseerd. De subsidie is vastgesteld, op maar een
heel klein bedrag na. Goed werk geleverd.
c. Brief van Swabedissen e.d (ter info)
Dhr. Blom: Ik neem afstand van wat er in de brief wordt gezegd, het is schandelijke
stemmingmakerij en voegt niets toe aan de discussie.
Dit wordt algemeen gedeeld met het gehele bestuur.
Mw. Fenijn: Er heeft ook een stuk gestaan in de Harener Courant. Ik heb mevrouw
gebeld dat er onjuistheden staan in haar stuk. Het gaat bij mevrouw om een gevoel
en het is moeilijk om tegen gevoelens te strijden. Wel graag in het antwoord
uitleggen dat we niets geheims doen.
De Voorzitter: Wij zullen een reactie sturen op deze brief, waarin uw standpunt
wordt meegenomen.
d. Brief gemeente Haren bezuinigingen (ter info)
Mw. Lambeck: Het college van Haren stelt voor om te bezuinigen op het Meerschap
per 2017. We willen eerst met de partners kijken wat we nog gezamenlijk kunnen,
mede omdat er een verdeelsleutel is.
De Voorzitter: De gemeente Tynaarlo heeft ook nog plannen om te gaan bezuinigen.

5.

Concept Jaarverslag / Jaarrekening 2014
Dhr. Loopstra: In 2013 is er voor gekozen om structureel te gaan handhaven, dit gaat nog
steeds niet goed. In 2015 is er aangegeven dat het DB komt met beleid over verdere
handhaving, wanneer krijgen we dit?
Dhr. Pots: Wij zijn op dit moment niet tevreden over de handhaving. Op dit moment
werken we samen met de gemeente Haren, zodat de BOA’s iets flexibeler ingezet kunnen
worden. Levert dit niet voldoende op, dan komen we met een voorstel tot koerswijziging.
Dhr. Van Keulen: Op dit moment hebben wij een contract met Veiligheidszorg Noord?
Dhr. Pots: Op dit moment komt er niet uit wat we graag zouden willen, terwijl we zelf in
het gebied genoeg overtredingen zien.
Mw. Fenijn: Tot wanneer loopt het contract?
Dhr. Pots: We hebben een principe overeenkomst voor dit jaar, het is mogelijk om
volgend jaar over te stappen naar een ander bedrijf.
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Dhr. Van Keulen: Ik neem dit mee in mijn overleg met Veiligheidszorg Noord. In de
volgende vergadering wordt dit teruggekoppeld.
De Voorzitter: We delen de zorg.
Dhr. Leemhuis: De verhouding tussen wat wij betalen en de uitgeschreven bonnen is
groot.
Mw. Schuiling: Inhuur externe deskundigheid bij het onderdeel Bureaukosten zijn hoger
zie blz. 29, kunnen we dit vaker verwachten?
De Voorzitter: Dit is geen extra lastenpost, maar is eigenlijk het geld van 2013 dat in
2014 is uitgegeven. Het gaat om het potje mee te nemen gelden.
Mw. Schuiling: Nu snap ik het, is prima zo.
Dhr. Leemhuis: Waarom is er voor gekozen om het geld wat over is, in de algemene
reserve te stoppen. Er had ook gekozen kunnen worden om dit geld voor iets specifieks
in te zetten of retour te geven aan de deelnemende gemeenten.
De Voorzitter: Er is voor gekozen om het toe te voegen aan de algemene reserve, er
komen bezuinigingen aan. We weten nog niet hoe we die gaan invullen.
Daarnaast zijn er ideeën voor investeringen in het gebied, dus het leek ons goed om dan
het potje te vullen. De Accountant is ook akkoord met de jaarrekening.
Het jaarverslag / jaarrekening 2014 is hierbij vastgesteld.
6.

Concept Begroting 2016
Dhr. Leemhuis: Ik zie een stijging bij de energielasten.
Misschien kan er gebruik worden gemaakt van GRESco en duurzaamheid.
Op die manier kun je je investering weer terug verdienen.
Dhr. Van Keulen: Dat is het waard om te laten onderzoeken. Ik laat GRESco wel contact
opnemen met het Meerschap.
Dhr. Homan: We hebben niet alleen het woonhuis, maar ook de sluis en de pomp in de
Hoornseplas.
Dhr. Pots: De goedkope rode dieselolie is niet meer verkrijgbaar. Hierdoor is er een forse
prijsstijging ontstaan. Daarnaast doen we meer zelf. Bijvoorbeeld grasmaaien, waardoor
ook de hoeveelheid te gebruiken dieselolie is toegenomen.
De Voorzitter: Dan gaan we met deze begroting het volgend jaar in.

7.

Rapportage handhaving APVM 2014
De Voorzitter: Het onderwerp heeft de aandacht en komt volgende keer weer op de
agenda.
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8.

Rondvraag
Mw. Wiersma: Kan er ook iets gedaan worden aan de bevaarwijzering op het NoordWillemskanaal. Er staat bijvoorbeeld niet op wat de diepte is. Dit kan het aantrekkelijker
maken om het meer te bezoeken.
Dhr. Pots: Tijdens de presentatie in de raad van Tynaarlo heb ik gezegd dat de borden er
staan maar misschien niet genoeg opvallen en volledig genoeg zijn. We zijn op dit
moment bezig om te onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. We moeten hiervoor
wel in overleg met de Provincie, het bord staat op hun grond en de Provincie moet voor
plaatsing vergunning verlenen.
Dhr. Homan: De meeste boten hebben een wateralmanak (is verplicht) aan boord en
hierin staan voor de vaarrecreant alle benodigde gegevens over het Paterswoldsemeer.
Dhr. Van Keulen: Kunnen we kijken of we het bord kunnen verbeteren. Het is een smalle
doorgang, misschien varen ze anders door.
Dhr. Pots: Het staat op onze actielijst.

9.

Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering.

Nr. Onderwerp / Voorstel
3
Afkoop erfpacht
Uitgangspunten op papier zetten onder welke voorwaarden het
Meerschap akkoord gaat met afkoop van de erfpacht
Hierbij rekening houdend dat niet elke plek in het Meerschap
geschikt is voor afkoop erfpacht, men verliest immers
zeggenschap over dat stuk gebied
3
Openbaarheid van besluitenlijsten DB
De besluitenlijsten van het DB zijn alleen voor de bestuursleden
van het AB. Besluiten die er op staan, waarbij het AB ook een
besluit moet nemen, worden daarna openbaar

Besluit
Op agenda van het volgende
AB

4c

Het AB neemt afstand van de stemmingmakerij in de brief en de
Voorzitter zorgt dat er namens het bestuur een antwoord komt.
Haren gaat pas in 2017 bezuinigen bij het Meerschap.
De 3 gemeenten gaan gezamenlijk kijken welke bezuinigingen er
haalbaar zijn bij het Meerschap. Hierbij rekening houdend met de
verdeelsleutel en de plannen van Tynaarlo
Jaarrekening

Antwoordbrief ook sturen
naar AB leden
t.k.a.

6

Begroting
Stijgende energielasten, kijken of er terugverdien mogelijkheden
zijn

7

Inzet BOA’s opnieuw bespreken met Veiligheidszorg Noord, geen
resultaat, dan kijken naar alternatieven

Vastgesteld conform
J v Keulen zorgt dat Gresco
contact opneemt met
Meerschap
J.v Keulen bespreekt dit in
overleg met Veiligheidszorg
Noord

4d

5

De DB besluitenlijst wordt
openbaar nadat deze is
behandeld in het AB

Vastgesteld conform

Volgend AB weer op de
agenda

5

8

Rondvraag
Bewegwijzering van Noord-Willemskanaal naar het meer is
beperkt. Hierdoor varen mensen misschien niet naar het meer

6

Er wordt overlegd, oa. met
de Provincie of het bord kan
worden aangepast

