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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 20 juni 2018 

 

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

                   Sinnema (portefeuillehouder) en Tjarks (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) 

 

Aanwezig op de publieke tribune: mevrouw Keppler 

                                     

Afwezig:    de heer Van Erp 

 

 

1. Opening 

 

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

  

 

2. Mededelingen 

 

Geen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 23 mei 2018 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Voorjaarsrapportage 2018 

 

De voorjaarsrapportage behoeft geen nadere toelichting. De rapportage spreekt voor zich. 

 

De heer Fonhof heeft de indruk dat het waterschap als overheid bij aanbestedingen de hoofdprijs 

betaalt. Na aanbesteding vallen de kosten regelmatig hoger uit dan verwacht, dit blijkt zowel bij 

de aanbesteding van zonnepanelen als ook bij de aanbesteding van de accountsdiensten. 
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 blz. 5: tweede alinea (Stedelijk waterbeheer) 

De heer Hofstra vraagt of zijn beeld klopt dat sommige gemeenten geringe aandacht hebben 

voor bepaalde onderwerpen als het gaat om de samenwerking tussen gemeenten en het 

waterschap doordat het op meerdere plekken in de voorjaarsrapportage is genoemd. 

De heer Sinnema antwoordt dat de aanpak per gemeente verschilt.  

De heer Hofstra vraagt of bijvoorbeeld de stresstest meer in kwetsbare gemeenten leeft dan in 

minder kwetsbare gemeenten. 

De heer Sinnema antwoordt bevestigend. 

 

Blz. 5: Dierenwelzijn 

De heer Hofstra vraagt of het beverprotocol ter kennisname of ter vaststelling aan het algemeen 

bestuur wordt voorgelegd. 

De heer Sinnema antwoordt dat zowel het beverbeleid als het beverprotocol ter kennisname in 

het algemeen bestuur wordt ingebracht. Het beverprotocol wordt in overleg tussen het 

waterschap en de provincie opgesteld. De provincie stelt het protocol vast. Ons algemeen 

bestuur heeft hierin geen bevoegdheid. 

 

Blz. 6 Slibstrategie, voorlaatste zin. 

De heer Hofstra leest dat er een landelijke trend waarneembaar is waarin we de 

eindverwerkingscapaciteit zien teruglopen en waar wij als waterschappen op moeten anticiperen. 

De heer Hofstra neemt aan dat de capaciteit minder wordt bij de slibverwerkingsbedrijven en dat 

dit een probleem van de slibverwerkingsbedrijven is.  

De heer Timmer antwoordt dat betreffende installaties technisch en economisch zijn 

afgeschreven, de installaties dienen te worden vervangen. Tevens is er een trend waarneembaar 

dat het slib vanuit Duitsland naar Nederland komt. Dit verstoort de markt waardoor de prijs wordt 

verhoogd. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2018; 

- de 1
e
 begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 

 

 

6. Meerjarenraming (MJR) 2019-2022 

 

De meerjarenraming behoeft geen nadere toelichting. De meerjarenraming spreekt voor zich. 

 

De heer Tjarks vindt dat de meerjarenraming een goed overzicht geeft van wat het waterschap te 

doen staat de komende jaren. 

 

De heer Tjarks vraagt wat de reden is waarom het behalen van de KRW-doelen met een jaar zijn 

vertraagd. Spreker is van mening dat de vertraging niet vanuit het waterschap ontstaat.  

De heer Sinnema antwoordt dat het waterschap de KRW-doelen zoveel mogelijk wil behalen in 

combinatie met de andere werkzaamheden, zoals het project beekherstel, 

landinrichtingsprojecten en andere projecten zodat er een win-win situatie ontstaat. Op dit 

moment worden de werkzaamheden conform de planning uitgevoerd. 

De heer Doeven zegt dat naar verwachting 80% van de inrichtingsmaatregelen van de KRW-

doelstellingen gereed zijn in 2021. Het waterschap is volgend in een dergelijk traject. 
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De heer Fonhof vraagt of de planning voor de nieuwbouw van het laboratorium nog steeds 

actueel is en dat het realistisch is dat per 01-01-2019 het laboratorium in gebruik kan worden 

genomen. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de aannemer zegt op schema te liggen en dat per  

01-01-2019 het laboratorium gereed is. Weersinvloeden daargelaten. 

 

De heer Hofstra vraagt wat de invloed is op onze financiële positie door het gebruik van een deel 

van de algemene reserves. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

De algemene reserves worden vooral gebruikt als algemeen weerstandsvermogen. Het hebben 

van voldoende eigen vermogen stelt ons in staat financiële tegenvallers, zoals beschreven in de 

risicoparagraaf, op te kunnen vangen zodra ze zich voordoen.  

Uitgangspunt is de omvang van deze reserves in overeenstemming te brengen met het in ons 

Financieel Statuut gebruikte uitgangspunt dat de reservepositie per taak ligt binnen de 

bandbreedte van het vastgestelde minimum en maximum.  

Al een aantal jaren is ons beleid hierop aangepast. Het handhaven van reserves op het minimaal 

gewenste niveau, voor de taak watersysteembeheer, is nu het uitgangspunt. 

 

In de risico inventarisatie is berekend dat voor de taak watersysteembeheer een minimumbedrag 

aan algemene reserve benodigd is van € 1,6 miljoen. 

Aan het eind van deze meerjarenperiode (2022) is de verwachte stand van de algemene reserve 

watersysteembeheer € 2,8 miljoen. Dit is € 1,2 miljoen meer dan het berekende benodigde 

minimumniveau. 

 

De heer Hofstra vraagt of het gebruik van reserves ook invloed op de begroting heeft. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

De algemene reserves worden ingezet voor de eigen financiering. Dit betekent dat de reserves 

niet op de “bank” staan, dit levert namelijk geen rente op, maar worden meegenomen 

in onze totaalfinanciering. Dit betekent dat we minder hoeven te lenen. Over de stand van de 

algemene reserves wordt als rentebate een bedrag opgenomen wegens bespaarde rente. Dit 

zelfde bedrag wordt ook opgenomen onder de rentelasten. Door de inzet van de algemene 

reserves wordt het bedrag aan bespaarde rente lager. Hier wordt in de meerjarenraming en 

begroting rekening gehouden. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

In te stemmen met de meerjarenraming 2019 – 2022. 

 

 

7. Duurzaamheidsverslag 2017 

 

De heer Hofstra vraagt of de elektrische auto’s voldoen conform de verwachting. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de ervaringen wisselend zijn. Evaluatie vindt op dit moment 

plaats. Het blijkt dat de actieradius van de auto’s in de winter lager ligt dan in de zomer. 
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De heer Nieuwenhuis zegt dat is opgenomen dat de energiereductie ten opzichte van 2005 30% 

is. Volgens spreker is het jaar 2005 niet juist omdat er anders maar heel weinig energiegebruik is 

verminderd. 

De heer Timmer zegt dat er twee verschillende normen worden genoemd. Energiereductie en 

eigen energieopwekking. Energiereductie is als er minder en slimmer gebruik van energie wordt 

gemaakt. Dit levert per jaar 2% op. Tussen 2005 en 2020 is dit 15 x 2% is totaal 30% 

energiereductie.  

De heer Van der Laan zegt dat het vergelijksjaar 2005 Europees is vastgesteld. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

Kennis te nemen van het duurzaamheidsverslag 2017. 

 

 

8a.   Vaststellen projectplan Waterwet “Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep”  

 

De heer Sinnema deelt mede dat er geen zienswijzen zijn ontvangen. Het plan hoeft niet verder 

in procedure en daarom kan na vaststelling van het projectplan direct het uitvoeringskrediet 

worden aangevraagd (zie volgende agendapunt). 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

Het Projectplan Waterwet “Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep” vast te stellen. 

 

 

8b. Uitvoeringskrediet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep 

 

De heer Van der Laan deelt mede dat er realistisch is geraamd. In de vaststelling van de raming 

wordt geen rekening gehouden met marktwerking. 

 

De heer Doeven vraagt of de aanbesteding al loopt. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de aanbesteding direct start nadat het uitvoeringskrediet 

beschikbaar wordt gesteld door het algemeen bestuur. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

Een uitvoeringskrediet van € 1.985.000,- beschikbaar te stellen voor de kadeverbetering 

Boezemkering Drents Diep langs de camping Meerwijck. 

 

 

9.     Vervanging Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) RWZI’s Assen en Scheemda 

 

De heer Sinnema zegt dat de WKK Assen en WKK Scheemda aan vervanging toe zijn. 

Door de nieuwe installaties wordt een nog groter deel van de eigen energieopwekking 

gerealiseerd en dit weer bijdraagt aan de energiedoelstelling. De energie wordt ter plaatse 

gebruikt door betreffende rwzi. 

De heer Doeven vraagt of het voorstel een combinatie is voor vervanging van de WKK’s en de 

vervanging van de ontvangstinstallatie voor slib (sliboptimalisatie)  

De heer Sinnema antwoordt bevestigend. 
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De heer Tjarks zegt dat het gasgebruik ter discussie staat en vraagt of dit invloed heeft. 

De heer Timmer antwoordt dat het aardgas ter discussie staat. Niet het biogas dat zelf op de 

rwzi’s wordt opgewekt. Het biogas is een afvalproduct van het zuiveringsproces. 

 

De heer Fonhof vraagt zich af waarom er extern onderzoek nodig is voor het vervangen van de 

WKK’s  en hiervoor een voorbereidingskrediet nodig is. Als iets is afgeschreven dient het 

vervangen te worden. 

De heer Timmer antwoordt dat binnen het waterschap is afgesproken om alle werken, inclusief 

voorbereiding zelf te doen. 80% hiervan zijn adviseurswerkzaamheden. Op dit moment zijn er 

veel werken in voorbereiding/uitvoering. Het ontbreekt op dit moment aan capaciteit maar ook 

ontbreekt de kennis voor dit project binnen het waterschap.  

De heer Van der Laan zegt dat de veiligheid erg belangrijk is bij het werken met en/of vervangen 

van WKK’s.  

De heer Fonhof zegt dat het logisch en gewenst is dat veiligheid voor alles gaat. 

De heer Timmer licht toe dat Warmtekrachtkoppelingen niet de corebusiness van het waterschap 

is. Het is een afvalproduct dat nuttig wordt gebruikt. We hebben warmte nodig en we hebben gas. 

De kennis van thermodynamica die hiervoor nodig is ontbreekt binnen ons eigen waterschap en 

hiervoor wordt kennis ingehuurd. 

 

De heer Hofstra vraagt of er nagedacht is om zonnecollectoren i.p.v. zonnepanelen te plaatsen 

bij de rwzi’s. 

De heer Timmer zegt dat op de zuiveringen geen warmte nodig is en er daarom wordt gekozen 

voor zonnepanelen. Afgesproken is dat alle energie die wordt opgewekt op dezelfde locatie wordt 

verbruikt. 

 

De heer Hofstra merkt op dat de nieuwe WKK’s  27% bijdragen aan de opgave van onze 

duurzaamheidsdoelstelling. Dat is 84% van de opgave van 40% aan de 

duurzaamheidsdoelstelling. 

De heer Timmer zegt dat de WKK’s een verbeterd rendement opleveren. Hoog rendement levert 

minder warmte op en daardoor heb je een grotere machine nodig.  

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

Een voorbereidingskrediet van € 125.000,- beschikbaar te stellen om de procedures, benodigde 

onderzoeken en werkvoorbereiding voor het project “Vervanging WKK’s RWZI’s Assen en 

Scheemda” te kunnen financieren. 

 

 

10. Rondvraag 

 

De heer Tjarks heeft enige vragen ten aanzien van agendapunt 8 van de agenda voor het 

algemeen bestuur: Visie vismigratie. 

De heer Tjarks zal de vragen per mail aan de heer Van der Laan sturen voor beantwoording. 

 

De heer Van der Laan deelt naar aanleiding van de presentatie tijdens de plenaire 

commissiebijeenkomst mede dat de kade Tusschenklappenpolder op dit moment getoetst wordt 

op basis van de nieuwe normen. 
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11. Sluiting 

 

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

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 26 september 2018. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


