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Commissie  
Financiën en Algemene Zaken 
 

Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 25 januari 2017 

 

Aanwezig:  de heren In ‘t Veld (voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Blaauw en de dames  

         Ten Have Mellema en Potharst 

         de heer Bolding, controller (secretaris) en mevrouw Ampak, bestuurs- en  

         managementassistente (verslag)  

 

Afwezig:    de heren Assies en Bolhuis 

 

 

 

1. Opening  

   

  De heer In ‘t Veld opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)  

  en heet een ieder welkom.  

   

 

2.  Mededelingen 

 

Er is zorg wat betreft de (summiere) communicatie en informatieverstrekking richting het bestuur 

(van zowel Hefpunt als het waterschap) met betrekking tot de oprichting van het Noordelijk 

Belastingkantoor (NBK). De heer Batelaan geeft aan dat er vertraging op een aantal punten is 

opgelopen en geeft een toelichting inzake de huidige stand van zaken. Afgesproken wordt om 

tijdens een volgende bestuursvergadering de bestuursleden over de stand van zaken rondom de 

oprichting van het NBK te informeren.  

 

  

3.  Verslag vergadering d.d. 26 oktober 2016 

 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

  De heer In ’t Veld vraagt naar aanleiding van agendapunt 9a. Begroting 2017; kader op pagina  

  9/10 inzake de toelichting op een vraag over hoofdstuk 3. Beschouwingen bij de begroting;  

  I Risicoparagraaf; Fonds oude leidingen (p. 43) nadere uitleg. 

  In onderstaand kader wordt een nadere uitleg gegeven.   

   

Uit nadere detailinformatie van de collega’s van Noorderzijlvest is onderstaand gecomprimeerd 

totaaloverzicht gemaakt. Hierin is zichtbaar het verloop van de rekening courant rekening en de 

beleggingsrekening met betrekking het Fonds Oude Leidingen zoals opgenomen in de 

jaarrekeningen van Noorderzijlvest. 
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  De heer In ’t Veld vraagt naar aanleiding van agendapunt 9a. Begroting 2017; 3e kader op pagina  

  11 inzake het antwoord op de vraag over Bijlagen; 1 Geplande investeringen 2017 (p.60) of de  

  vervanging van de tijdelijke gemaalopstelling een permanent gemaal betreft. 

  De heer Batelaan geeft aan dat het antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

   

Het gemaal Weerdijk bemaalt het akkerbouwgebied tussen het Termunterzijldiep, de 

provinciale weg en het dorp Nieuwolda. Het gemaal is net voor 2000 geplaatst en is gebouwd 

als tijdelijk gemaal om de afwatering op gemaal de Dellen te verbeteren. Dit gemaal Weerdijk is 

essentieel voor het peilbeheer in dit gebied en is een vast gemaal geworden. 

 

  Mevrouw Potharst vraagt naar aanleiding van agendapunt 9a. Begroting 2017; 2
e
 kader op  

  pagina 12 inzake de toelichting op de vraag over Bijlagen; Toelichting C investeringen begroting  

  2017; Programma Veiligheid; 426 Baggeren stedelijk gebied (pagina 61) hoe dit in relatie staat tot  

  het bestuursvoorstel Stedelijke wateropgave Winschoten. Uit welk budget wordt de stedelijke  

  wateropgave Winschoten bekostigd?  

  De heer Bolding licht toe dat in de begroting onder #314 (pagina 61) € 367.500,- is opgenomen  

  als E-investering voor stedelijk waterbeheer in 2017. Hieruit wordt een krediet voor de stedelijke  

  wateropgave Winschoten vrijgemaakt op grond van het bestuursvoorstel. Dit deel wordt dan een  

  nieuw A-krediet. 

 

   

4.  Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 8 februari 2017  

 

   De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

     

5.  Stedelijke wateropgave Winschoten 

 

De commissieleden zijn van mening dat de inhoud van de notitie erg vrijblijvend is. Gevraagd 

wordt om met name de verdeling en invulling van 8.000 m³ concreet toe te lichten. 

De heer Batelaan geeft aan dat een toelichting in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Uit berekeningen van het project in het Centrumgebied blijkt dat hiermee 4825 m³ van de 

stedelijke wateropgave kan worden ingevuld. 

Voor de overige zoekgebieden is nu nog niet aan te geven om hoeveel m³ het gaat. De bijdrage 

van het waterschap wordt per project bepaald. Er wordt bekeken in hoeverre de ingrepen 

bijdragen aan het verminderen van de stedelijke wateropgave en welk deel van de kosten 
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redelijkerwijs voor rekening van het waterschap zouden moeten komen, waarbij een  maximum 

van € 40 / m³ wordt gehanteerd. Het waterschap draagt bij aan de maatregelen die rechtstreeks 

bijdragen aan het oplossen van de stedelijke wateropgave voor oppervlaktewater. 

 

Mevrouw Potharst vraagt of er een beeld is inzake (mogelijke) andere wateropgaven in ons 

beheergebied in relatie tot het totaalkrediet van € 1,3 miljoen. 

De heer Batelaan zegt toe dat het antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen. 

 

Op dit moment wordt een bestuursvoorstel voorbereid voor het oplossen van een deel van de 

stedelijke wateropgave in Assen. Hiervoor wordt € 200.000,- aangevraagd. In Hoogezand wordt 

een project voorbereid waarin ook een deel van de stedelijke wateropgave wordt meegenomen. 

Daar gaat het om een bijdrage van circa € 300.000,-. Verder zijn er nu geen concrete projecten 

in voorbereiding.  

In het Beheerplan 2010-2015 staat in bijlage 4 een overzicht van de totale stedelijke 

wateropgave in ons beheergebied. Dit overzicht is echter niet meer actueel. Een deel van de 

opgave die daar wordt genoemd is al gerealiseerd. Daarnaast is gebleken dat in sommige 

gemeenten de opgave kleiner is dan destijds is berekend. De komende tijd zullen we met 

gemeenten nagaan hoe groot de resterende wateropgave is, wanneer we gezamenlijk in beeld 

brengen hoe klimaatbestendig onze gebieden zijn in het kader van de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie. De recent opgestelde integrale waterkaarten bieden daarbij een goed 

vertrekpunt. Aan de hand van de uitkomsten daarvan kan bepaald worden of het resterende 

krediet voldoende is. 

 

Mevrouw Potharst merkt op dat het vergroten van waterbewustzijn door de burger in de stedelijke 

wateropgaven zou moeten worden meegenomen. 

De heer Batelaan neemt deze opmerking mee ten behoeve van het bestuurlijke traject. 

 

Bevindingen  

 De commissie neemt kennis van het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van  

  € 320.000,-. 

   

 

6.  Rondvraag 

 

  Mevrouw Ten Have Mellema merkt op dat er geruchten de ronde gaan dat de  

  belastingverordening OZB van de gemeente Oldambt niet goedgekeurd is. Mocht dit zo zijn, heeft  

  dit dan consequenties voor het waterschap? 

  De heer Bolding licht toe dat de belastingverordeningen 2017 in november 2016 zijn vastgesteld.  

  De grondslag voor de heffing is de WOZ-waarde met een bepaalde peildatum. De WOZ-waarden  

  worden door de gemeenten aan Hefpunt geleverd. Voor onze heffingen heeft dit dan geen  

  consequenties. 

 

 

7.  Sluiting  

 

  De heer In ‘t Veld sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  
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Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2017.  

 

 

 

Jans Bolding,      Cees in ‘t Veld,  

secretaris      voorzitter 


