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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 23 mei 2018 

 

Aanwezig: de heren Doeven (voorzitter), Van Erp, Fonhof, Hofstra en  

                   Sinnema (portefeuillehouder), (AB-leden) 

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

                 de heer Timmer, hoofd Schoon Water 

                   mevrouw Ravesloot, bestuurs- en managementassistente (verslag) 

 

                                     

Afwezig:   de heren Nieuwenhuis en Tjarks 

 

 

1. Opening 

 

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

  

 

2. Mededelingen 

 

De heer Timmer stelt zichzelf voor als nieuwe hoofd Schoon Water. Hij vervult deze functie per  

1 mei jl. 

 

De heer L.W. Tjarks wordt unaniem gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie 

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 11 april 2018 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 2, punt 6. Vaststelling peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan 

De heer Sinnema deelt mede dat er na de vergadering van het algemeen bestuur op 25 april jl. 

een gesprek is geweest met gedeputeerde Staghouwer. De provincie zal actie ondernemen tot 

het houden van gesprekken met betreffende ingelanden. De provincie heeft de regie in deze. 

Met de provincie Drenthe zijn inmiddels ook gesprekken gaande. Het gebied van polder Het 

Oosterland ligt voor twee derde deel in de provincie Drenthe. 

 

Blz. 4, punt 7. Rondvraag 

De heer Van Erp vraagt of er meer schade is geconstateerd door mogelijke toename van de 

populatie vossen. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de populatie vossen niet is toegenomen. 

Tijdens de dijkinspecties is geen groter aantal schades geconstateerd aan de zeedijk en ook niet 

in de reguliere keringen. 
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4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juni 2018 

 

De heer Van Erp vraagt waarom agendapunt 7 (Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige 

watergangen in onderhoud bij het waterschap) alleen wordt behandeld in de commissie FAZ en 

niet in de commissie VVSW terwijl de heer Sinnema portefeuillehouder is en de heer Van der 

Laan opdrachtgever. 

De heer Sinnema antwoordt dat het bestuursvoorstel puur een financiële aangelegenheid betreft. 

Het beleid was al eerder vastgesteld. In 2011 is al besloten om de overtollige schouwsloten over 

te dragen daar waar mogelijk. De maaipaden zouden worden verkocht tegen marktwaarde. Dit 

blijkt niet mogelijk te zijn. Het voorstel wat nu voor ligt betreft het besluit om te verkopen tegen 

een halvering van de marktwaarde. Het beleid blijft ongewijzigd, alleen de financiële vertaling 

wijzigt. 

De heer Van der Laan zegt dat er een overzichtskaartje is gemaakt met vermelding van 

betreffende watergangen. Deze wordt op bestuursnet geplaatst.  

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Jaarrekening 2017 

 

De heer Sinnema geeft een mondelinge toelichting op de jaarrekening 2017 en vindt de 

jaarrekening duidelijk en goed te lezen. 

 

De heer Van Erp beaamt dat het een goed leesbaar stuk is waarin alles is opgenomen en 

benoemd. 

 

Blz. 51; Bijdrage Hefpunt en Aanloopkosten Noordelijk Belastingkantoor (NBK) 

De heer Doeven vraagt of er een nadere toelichting kan worden gegeven op de bijdrage Hefpunt 

en de aanloopkosten NBK. in 2017 is er geschoven met de bedragen (plussen en minnen). 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

Bijdrage Hefpunt en aanloopkosten NBK zijn verschillende budgetten. De bijdrage Hefpunt betreft 

ons aandeel in de exploitatiekosten van Hefpunt over 2017. Dit is het laatste jaar van Hefpunt. 

Met ingang van 2018 is het NBK opgericht.  

De exploitatiekosten 2017 van Hefpunt zijn € 205.000 hoger dan in de begroting geraamd. Dit 

wordt met name veroorzaakt door het project “Schoon door de Poort”. In de jaarrekening is hier 

een toelichting op gegeven. 

 

De aanloopkosten NBK betreft de oprichtingskosten van het NBK. De ten laste van ons 

waterschap komende transitiekosten (€ 1.040.000,-) hebben we gespreid over 2016, 2017, 2018 

en 2019 in de MJR verwerkt. De besteding over 2017 wordt hieronder toegelicht. 

 

Blz. 51; Aanloopkosten Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) 

De heer Doeven vraagt hoe het nadeel voor de aanloopkosten (€ 102.000,-) zich verhoudt tot het 

restantbudget van € 102.000,- in 2017. 
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Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

Dit betreft geen nadeel maar een voordeel. 

•           Beschikbaar budget 2017                     € 470.000 

•           Besteding 2017                                    € 368.000 

 

Restant budget 2017                                        € 102.000 

Dit bedrag zal in 2018 worden besteed en daarom is voorgesteld het restant budget over te 

hevelen naar 2018. 

 

Blz. 60; Het jaar 2017 

De heer Van Erp constateert dat er veel restant krediet is over 2017 van het investeringsvolume. 

Er is voor € 8,3 miljoen gerealiseerd in plaats van € 15 miljoen en vraagt hoe de stand van zaken 

op dit moment is.  

De heer Sinnema antwoordt dat ook binnen het MT en het DB enige zorg was over het lage 

investeringsgehalte. Het lage investeringsvolume van 2017 werd mede veroorzaakt door werken 

uit te voeren aan projecten die niet direct onder investeringen vallen.  

De verwachting is dat het investeringsvolume in 2018 niet zoveel achterblijft. 

De heer Doeven vraagt waarom nu wel wordt verwacht dat het investeringsvolume wordt 

behaald. 

De heer Van der Laan antwoordt dat bij meerdere projecten in 2017 vertraging is ontstaan mede 

door aanbestedingsproblemen. Ook zijn er projecten stilgelegd (project Fiemel).Deze projecten 

worden in 2018 hervat en uitgevoerd. Tevens werden veel kleine werken uitgevoerd, waarbij de 

voorbereiding evenveel tijd kost als grote werken. 

 

De heer Sinnema deelt mede dat het dagelijks bestuur maandelijks op de hoogte gehouden 

wordt van de investeringen.  

De heer Van der Laan zegt dat de doelstellingen van het waterschap niet in het geding komen. 

De heer Doeven vraagt of het om civiel technische werken gaat. 

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. 

 

Blz. 84; VKA  

De heer Van Erp zegt dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en dat de onderhandelingen nog 

steeds lopen en vraagt of er zicht is of er overeenstemming wordt bereikt tussen betrokken 

partijen. 

De heer Sinnema antwoordt dat de gesprekken nog steeds lopen.  

 

Inmiddels is er een stand van zaken betreffende de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) op 

bestuursnet geplaatst. 

 

Blz. 86; Tariefdifferentiatie wegen 

De heer van Erp zou het reëel vinden dat de correctie uit de algemene reserves zou worden 

bekostigd. 

 

Blz. 88; Gemeenschappelijke regeling met Noorderzijlvest 

De heer Van Erp vraagt of de geraamde bijdragen aan/van Noorderzijlvest zoals genoemd op blz. 

88 wel kloppen. 

De heer Sinnema antwoordt dat genoemde bedragen 2017 betreft. Het zijn de reguliere 

exploitatie bijdragen aan/van het waterschap Noorderzijlvest. Genoemde bedragen hebben geen 

invloed op de nieuwbouw van het laboratorium. 



 

4 

 

Blz. 111; Kwijtscheldingen 

De heer Fonhof vraagt om een nadere uitleg van de relatie tussen de ontwikkeling van de kosten 

voor kwijtschelding en de hoogte van de belastingopbrengsten. Vooral bij de watersysteemheffing 

verschillen de bedragen bij de begroting en de jaarrekening nogal. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

In het algemeen zorgt een verlaging van het bedrag aan waterschapsbelastingen dat wordt 

kwijtgescholden  voor een verhoging van de belastingopbrengst. In 2017 was dat ook het geval. 

De hogere belastingopbrengst watersysteemheffing is echter niet alleen een gevolg van minder 

kwijtschelding. Ook de ontwikkeling van de heffingseenheden (WOZ-waarden en hectares 

ongebouwd, natuur en wegen) zorgen voor meer- of minderopbrengsten. Een hogere WOZ-

waarde dan bij de begroting geraamd en een verschuiving tussen hectares natuur en ongebouwd 

zorgden in 2017 voor een hogere opbrengst dan oorspronkelijk geraamd. 

 

De heer Hofstra vraagt of de minima hinder en/of vertraging hebben ondervonden bij de feitelijke 

kwijtschelding. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

Ja, in de tweede helft van 2017 is vertraging ontstaan in het uitvoeren van de 

kwijtscheldingsregeling. Dit kwam door de overgang naar een nieuw belastingpakket. Hierdoor 

hebben minima langer moeten wachten op een reactie op hun verzoek om kwijtschelding. Het 

Noordelijk Belastingkantoor heeft hierover een nieuwsbericht op de website geplaatst.  

 

Naar aanleiding van het accountantsverslag jaarrekening 2017 Ernst & Young: 

 

Blz. 32 Bijlage - Controleverschillen 

De heer Fonhof is zeer verheugd dat er geen sprake is van ongecorrigeerde controleverschillen 

hoger dan het rapporteringsbedrag. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

 

1. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

    - algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel                       € 2.644.000,- 

    - algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel                                € 934.000,- 

                                                                                                  Totaal                   € 3.578.000,- 

 

2. De volgende budgetten 2017 over te hevelen naar 2018:  

    - Oude Zeesluis Delfzijl                                                                                           € 25.000,- 

    - Invoering Omgevingswet                                                                                     € 102.000,- 

    - Veenkartering                                                                                                        € 79.000,- 

    - Duursaam Glashelder                                                                                            € 42.000,- 

    - Zuidlaardermeer                                                                                                   € 100.000,- 

    - Aanloopkosten NBK                                                                                             € 102.000,- 

                                                                                                    Totaal                      € 450.000,- 

 

3. Het volgende budget 2017 over te hevelen naar de Meerjarenraming 2019-2022 

    - Zuidlaardermeer                                                                                                   € 188.000,- 
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4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden. 

 

5. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage KRW-programmafinanciering. 

 

 

6. Rondvraag  

 

De heer Van Erp heeft geconstateerd dat een watergang (vlakbij het Hondshalstermeer) waar 

normaal 30 cm water in staat op dit moment geheel droog staat en vraagt wat hier de reden voor 

is. 

De heer Van der Laan antwoordt dat op dit moment de zomerpeilen gefaseerd worden ingesteld.  

De reden voor de droogte in de sloot zal ter plekke worden beoordeeld door de peilbeheerders. 

De heer Van der Laan zal de bevindingen bilateraal met de heer Van Erp bespreken. 

 

De heer Sinnema zegt dat tijdens de korte hevige regenbui op zondag 13 mei jl. er direct contact 

is geweest tussen hem en de heer Van der Laan en de peilbeheerders. De risicogebieden 

worden direct bezocht en er wordt ter plekke beoordeeld of er acties nodig zijn. 

Mogelijk dat het dan in kleinere gebieden tijdelijk wat droger is als gevolg van tijdelijke 

peilverlaging. Het is een gevolg van de korte hevige, plaatselijke regenbuien. 

 

 

7. Sluiting 

 

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

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2018. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


