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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 31 januari 2018 

 

Aanwezig: de heren Doeven (voorzitter), Hofstra, Nieuwenhuis,  

                   Sinnema (portefeuillehouder) en Tjarks 

                   de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris) 

                   de heer Jongejans, hoofd Schoon Water 

                   mevrouw Stegeman, bestuurs- en managementassistente (verslag) 

 

Aanwezig op de publieke tribune:  

                  de heer Vertegaal, AB-lid waterschap Hunze en Aa’s 

 

Afwezig:   de heren Van Erp en Fonhof  

 

 

1. Opening 

 

De heer Doeven opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De heer Paapst neemt zitting in de commissie FAZ. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 29 november 2017 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 3;  

De heer Hofstra vraagt waarom een helofytenfilter geen optie is bij RWZI’s met een te lage 

capaciteit.  

De heer Jongejans antwoordt dat helofytenfilters een te grote omvang hebben. 

 

De heer Hofstra geeft aan dat in het verslag genoemd wordt dat de lozingsnorm van RWZI Assen 

onder de landelijke norm zit en vraagt hoe het kan dat het slib in het Havenkanaal wel vervuild is. 

De heer Jongejans geeft aan dat als slib neerslaat in het Havenkanaal deze alle Polycyclische 

Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) aan zich hecht waardoor de vervuiling van het slib 

toeneemt. Normaal gesproken wordt dit meegevoerd door stromend water. Doordat de functie nu 

veranderd is zijn de problemen aan het licht gekomen. 
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4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 14 februari 2018 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Vaststelling peilbesluit Wolfsbarge 

 

De heer Sinnema geeft een toelichting op het bestuursvoorstel.  

Er is één zienswijze ingediend waar het waterschap deels aan tegemoet gekomen is.  

 

De heer Hofstra noemt dat in het ecologisch rapport gesproken wordt over de basisvariant 

bodemdaling. 

De heer Van der Laan geeft aan dat het waterschap de basisvariant bodemdaling volgt. Dit is 

eveneens met de provincie besproken.  

 

De heer Nieuwenhuis vraagt of er een verdiepende uitleg gegeven kan worden waarom de peilen 

worden verlaagd. Als voorbeeld wordt het zomerpeil genoemd die met 15 centimeter daalt. 

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.  

 

In peilgebied De Waker wordt voorgesteld het zomerpeil met 15 cm te verlagen van NAP -0,30 m 

naar NAP -0,45 m. 

Het gebied heeft in hoofdzaak de functie landbouw. De bijbehorende norm is een minimale 

drooglegging van 0,70 m voor bouwland bij zomerpeil. Als norm hanteren wij dat maximaal 5% 

van het peilgebied een geringere drooglegging mag hebben dan de norm. 

Bij het huidige zomerpeil van NAP -0,30 m heeft 17% van de oppervlakte van het peilgebied 

minder drooglegging dan de geldende norm.  

Bij het voorgestelde zomerpeil (NAP -0.45 m) heeft nog slecht 6% van het gebied een te kleine 

drooglegging. Verdere verlaging is niet gewenst vanwege nadelige effecten op bebouwing in het 

gebied. 

 

De heer Sinnema geeft aan dat de droogleggingseisen hier aan de orde zijn. In het hele gebied is 

er gekeken naar de belangen van de hoofdgebruiker maar ook natuur, de aanwezigheid van veen 

e.d. worden meegenomen. Bodemdaling geeft peilverlaging. 

De heer Van der Laan vult aan dat het absolute peil daalt ter compensatie van de bodemdaling.  

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om het peilbesluit Wolfsbarge vast te stellen. 

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Nieuwenhuis noemt dat de camping aan de Westerwoldse Aa in Wedde via de pers 

aanpassing van de beschoeiing vraagt.  

De heer Van der Laan geeft aan dat de beschoeiing geen eigendom is van het waterschap. Het 

campingterrein ligt in onze boezem met als risico dat het bij hoogwater te maken heeft met 

wateroverlast op het terrein. 

 

De heer Van der Laan geeft aan dat het waterschap al sinds september 2017 kampt met veel 

neerslag. Hierdoor kan het waterschap qua waterbeheer en onderhoud niet alles doen wat het 
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zou willen. Hierdoor is er enige onrust ontstaan in het gebied. Het waterschap pakt het op zoals 

dit op dit moment kan. 

 

De heer Van der Laan nodigt de leden van de commissie uit om aansluitend aan de vergadering 

te gaan kijken bij herstelwerkzaamheden van een waterkering langs de Hunze waar schade is 

veroorzaakt door bevers.   

 

 

7. Sluiting 

 

De heer Doeven bedankt een ieder voor diens inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2018 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


