Conceptverslag vergadering algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde van
10 december 2013.
Aanwezig: dhr. W.B. Leemhuis, dhr. G. Pieters, dhr. J. Seton, dhr. T. Sieling, dhr. Spakman, dhr. H.J.
Bolhuis en de heer Luhof.
Mka: de heren De Graaff, Sprenger en Schenkel.
Ambtelijke ondersteuning: dhr. K. Haverdings, dhr. Pots en dhr. H. Homan.
Publiek: 1 persoon

Besloten gedeelte:

alleen voor bestuurders.

Openbaar gedeelte.
3. Heropening- dhr. Seton heropent de vergadering en heet allen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
4.Rondvraag (eventuele insprekers)
Voor de inspraak meldt zich: dhr. Nannenberg namens de Federatie Recreatiewoningen
Paterswoldsemeer aangaande de waterkwaliteit. Zijn vragen en opmerkingen worden bij
Agendapunt 9, Actieplan 2014 behandeld.
5.Conceptverslag van het AB van 8 oktober 2013 – het verslag wordt vastgesteld
Besluitenlijst van het DB van 3 september 2013 – v.k.a.
6. Mededelingen: geen.
7.Prognose jaarrekening 2013.
Voor kennisgeving aangenomen.
8.TRIP Voortgangsrapportage no. 12
Voor kennisgeving aangenomen.
9. Aanbiedingsbrief/voorstel Concept Actieplan 2014
De heer Nannenberg vraagt aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit van de meren. Hij
refereert aan de afgelopen zomer toen er veel blauwalg in het meer was dat voor een enorme
stankoverlast heeft gezorgd. Laat op dat moment ook zien dat er wat aan gedaan wordt.
Ook vraagt hij aandacht om duidelijkheid te geven aan de burgers wie waarvoor
verantwoordelijk is. Nu weet men vaak niet waar men met klachten moet zijn.
Het opstellen van protocollen kan hier volgens hem bij helpen.
10.Aanbiedingsbrief Voortgangsrapportage Actieplan 2013 (no 3)/B Actieplan
Voor kennisgeving aangenomen.
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11.Voorstel vervolg handhaving APVM door BOA’s.
De heer Seton geeft aan dat hij heeft laten uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de handhaving
in het Meerschapsgebied. Zowel de juristen van de Gemeente Groningen als ook de externe jurist
zijn van mening dat het Meerschap zelf verantwoordelijk is voor de handhaving in hun gebied.
Het AB is van mening dat er hoe dan ook gehandhaafd moet worden in het Meerschapsgebied. De
heer Luhof merkt op dat handhaving cruciaal is. De heer Leemhuis vraagt of het Meerschap binnen
de huidige begroting zoekt of dat er meer geld van de deelnemers gevraagd wordt. De heer Seton
antwoordt dat het een optie is dat er binnen de drie deelnemende gemeenten, via samenwerking,
een oplossing gevonden wordt. Hij vraagt de vergadering, indien dit niet lukt, dat hij extra geld voor
handhaving in 2014 kan gaan vragen. Het AB gaat hiermee akkoord.
12.Rondvraag
13.Sluiting
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