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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 31 oktober 2018 

 

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

                   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 Nieuwenhuis  

 

 

1. Opening 

 

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

  

 

2. Mededelingen 

 

Geen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 20 juni 2018 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 3, tweede zin 

De heer Van der Laan deelt mede dat de werkzaamheden ten aanzien van de bouw van het 

nieuwe laboratorium volgens plan verlopen. De levering van het meubilair is vertraagd. De 

verwachting is dat per 1 maart het laboratorium geheel gereed en in gebruik is. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 14 november 2018 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Najaarsrapportage 2018 

 

De heer Sinnema geeft een mondelinge toelichting op de najaarsrapportage 2018. 

De najaarsrapportage 2018 is besproken in het DB. Het is helder en duidelijk beschreven. 

 

 



 

2 

Blz. 3, 1. Inleiding, tweede alinea 

De heer Tjarks vraagt wat de reden is dat de prognose van een positief saldo van € 522.000,- is 

gewijzigd in een negatief saldo van € 801.000,-. 

De heer Doeven verwijst naar het bestuursvoorstel, inclusief de bijlagen, waarin de afwijkingen 

worden benoemd. 

 

Blz. 7, Energie/Duurzaamheid 

De heer Van Erp vraagt om de nadelen voor het plaatsen van zonnepanelen op het 

parkeerterrein bij het waterschapskantoor goed te beoordelen voordat men besluit tot het 

plaatsen van zonnepanelen, mede gelet op de kosten en de parkeerproblematiek. 

De heer Sinnema zegt dat het dagelijks bestuur heeft besloten om de mogelijkheden te 

onderzoeken. 

 

Blz. 11, laatste alinea: Calamiteit persleiding bedrijfsafvalwater 

De heer Fonhof merkt op dat genoemde calamiteit met de persleiding niet in de 

voorjaarsrapportage is opgenomen terwijl de calamiteit al plaatsvond in februari. 

De heer Timmer antwoordt dat de vervanging ten tijde van de voorjaarsrapportage nog niet 

bekend was. Er is eerst getracht de leiding te repareren maar dat in een later stadium vervanging 

nodig bleek en daarom nu is opgenomen in de najaarsrapportage. 

 

Bijlage I, punt 5: Vervanging van de tolkleppen gemaal Rozema (€ 180.000,-) 

De heer Doeven vraagt of dit exclusief de te ontvangen subsidie is. Omdat er netto  

€ 93.000,- wordt genoemd.  

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. De subsidie moet nog worden ontvangen. Dit 

betreft 48,1 % van de totale kosten. De correctie vindt plaats na ontvangst van de subsidie. 

 

Bijlage II, punt 10. Huisvesting Aquapark; plaatsen nieuwe trafo 

De heer Doeven vraagt of de investering regulier onderhoud is of dat de trafo in het kader van 

duurzaamheid wordt vernieuwd. 

De heer Timmer antwoordt dat de benodigde uitbreiding wordt veroorzaakt door o.a. de bouw van 

het laboratorium, het plaatsen van laadpalen voor de elektrische auto’s, nieuw 

verwarmingssysteem e.d. 

Een gedeelte zou kunnen worden betaald uit de post duurzaamheid. 

 

 

Naar aanleiding van de droge zomer: 

 

Blz. 12, eerste alinea 

De heer Van Erp vindt de extra kosten vanwege de droge zomer meevallen. 

De heer Van Erp vraagt naar aanleiding van de kosten (€ 90.000,-) aan de provincie Drenthe 

voor de extra water aanvoer via het Drentse Primaire Aanvoercircuit of er ook extra wordt betaald 

aan de provincie Groningen. 

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. Hiervoor zijn in het verleden waterakkoorden 

gesloten. Met de provincie Drenthe zijn afspraken gemaakt over de aanvoer van water en de 

betaling hiervoor. Pas geleden is het wateraanvoersysteem overgedragen aan de waterschappen 

in Drenthe en is hiervoor een nieuw akkoord gesloten.  
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Blz. 12, eerste alinea 

De heer Hofstra vraagt naar aanleiding van de kosten voor het inhuren van pompen (€ 200.000,-)  

of het niet zinvol en voordeliger is om pompen in eigen beheer te nemen. 

De heer Van der Laan antwoordt dat deze mogelijkheid is/wordt meegenomen in de evaluatie van 

de droge zomer. Ook klimaatverandering wordt in de evaluatie meegenomen. 

 

Bijlage II: Punt 2, 7 en 13 hebben te maken met de afgelopen droge periode. 

 

Punt 2. Wateraanvoer (nadeel € 90.000,-) 

De heer Tjarks vraagt of er nog steeds water wordt aangevoerd als gevolg van de droge periode. 

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. Hiervoor is ook een extra budget opgenomen in de 

begroting 2019. 

 

Punt 13. Extra kosten droge zomer (nadeel € 265.000) 

Extra kosten zijn veroorzaakt door inhuur van pompen voor extra bemaling. De extra pompen zijn 

direct na de extreme droogte, eind augustus weer verwijderd. 

 

Opgemerkt wordt dat het in het voorjaar erg nat was en in de zomer erg droog en dat beide 

perioden extra kosten met zich meebrengen. 

 

De heer Tjarks verwacht dat de consequenties van de droge periode nog wel een tijdje 

aanhouden.  

 

De heer Sinnema deelt mede dat de droge periode is geïnventariseerd en geëvalueerd. De 

nadere uitwerking vindt op dit moment plaats. In de evaluatie is meegenomen het landelijk beleid, 

het regionaal beleid, het eigen waterschapsbeleid, samenwerking met andere overheden e.d. 

Er bestaat tevredenheid hoe ons waterschap met de droge periode is omgegaan. 

De conclusies van de evaluatie worden afgewacht. 

De heer Fonhof vraagt of het algemeen bestuur de evaluatie ter kennisname ontvangt. 

De heer Sinnema antwoordt dat de evaluatie ter kennisname op het bestuursnet kan worden 

geplaatst. Het wordt niet ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- kennis te nemen van de najaarsrapportage 2018; 

- de tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 

- € 387.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve HWBP; 

- € 100.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve KRW. 

 

 

6. Begroting 2019 

 

De heer Sinnema geeft een mondelinge toelichting op de begroting 2019. Het waterschap krijgt 

er steeds meer taken bij. Het personeelsbestand was iets gedaald maar door uitbreiding van 

taken neemt het personeelsbestand weer toe. 

De extra taken bestaan onder andere uit het bestrijden van invasieve exotische planten; 

werkzaamheden als gevolg van de intrede van de bever en handhaving vraagt steeds meer inzet. 

Door deze extra taken gaan de kosten omhoog. 
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De heer Van Erp zegt dat de verhoging voor de categorie ongebouwd al in de zomer bekend was 

en derhalve geen verrassing is. De verhoging is goed uit te leggen. 

 

De heer Van Erp vindt de aanpassingen in het nieuwe belastingstelsel enigszins zorgelijk. 

 

De heer Sinnema antwoordt dat afgezien van de discussie die over het nieuwe belastingstelsel 

plaatsvindt er een autonome ontwikkeling is en de kosten voor zowel de categorie ongebouwd als 

ook voor de ingelanden en gebouwd omhoog gaan ook bij ongewijzigd beleid. De verhogingen 

zijn verklaarbaar. 

 

Blz. 1 van het bestuursvoorstel 

De heer Doeven merkt op dat bij de begrotingsaspecten nee staat vermeld terwijl het de 

begroting betreft. 

 

Bij aanpassingen in de tekst van de bestuursvoorstellen springt dit automatisch op nee op het 

voorblad. 

 

Naar aanleiding van de begroting: 

 

Blz. 5 KRW versnellen 

De heer Hofstra vraagt wat wordt bedoeld met het voorstel dat wordt besproken in het AB in 

februari 2019. Gaat dit voorstel over onderzoek, uitvoering, evaluatie of monitoring en betreft het 

specifiek het Zuiderlaardermeer of is dit algemeen. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

 

Het gaat om de “Evaluatie KRW doelbereik” (dus niet specifiek over het Zuidlaardermeer). 

 

Blz. 7 Slibstrategie 

De heer Doeven vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van de slibstrategie. 

De heer Timmer antwoordt dat er een contract met GMB is afgesloten voor drie jaren. Hiervan is 

nu één jaar voorbij. Het contract loopt nog twee jaar. Eind 2019 dient reeds de afweging gemaakt 

te worden tot optionele verlening of opzegging. 

 

Blz. 16, 18, 19 en 20 KRW/Natura 2000/verdroging/bergingsgebieden 

 

De heer Doeven heeft de indruk dat de voorbereidingen van de inrichtingsplannen KRW/Natura 

2000 doorgaan terwijl de pilot nog niet is afgerond. 

De heer Sinnema antwoordt dat het waterschap onderdeel is van het geheel in deze plannen. Er 

zijn meerdere instanties bij betrokken. 

De heer Doeven vindt het van belang dat de projecten die door het waterschap worden 

uitgevoerd worden gedragen door de omgeving. 

 

De heer Doeven merkt dat er veel weerstand is onder de ingelanden en vraagt hoe er omgegaan 

wordt met de publieke (negatieve) opinie van de omgeving bij KRW/Natura 2000 

inrichtingsplannen. 
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Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

 

Bij KRW inrichtingsprojecten betrekken we de omgeving via inloop- of 

voorlichtingsbijeenkomsten. Omdat het vaak gaat om veranderingen in de directe omgeving van 

de bewoners roept dit soms vragen op of zorgen. Via de bijeenkomsten en eventuele persoonlijke 

toelichting proberen we dit zo goed mogelijk uit te leggen en te bespreken. In zijn algemeenheid 

is er veel waardering voor onze werkwijze en manier van benaderen van de betrokken inwoners. 

 

Blz. 35 Dividendopbrengst Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 

De heer Fonhof vraagt of de verwachting voor een dividend uitkering in 2019 reëel is. 

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. 

 

Blz. 48 Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) 

De heer Doeven vraagt wie het initiatief neemt tot overleg met betrokken partijen. 

De heer Van der Laan antwoordt dat alle partijen zelf het initiatief kunnen nemen voor een 

overleg. 

De heer Doeven vraagt naar de laatste stand van zaken VKA. Tevens wordt gevraagd of er nog 

ontwikkelingen zijn. De tekst in de begroting is dezelfde tekst als gebruikt in de begroting 2018. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

 

De stand van zaken is dat de dijkgraaf en de secretaris-directeur eind november een overleg over 

dit onderwerp hebben gepland met de gedeputeerde van de provincie Groningen. 

 

Blz. 52 Nederlandse Waterschapsbank (NWB), 2
e
 alinea 

De heer Fonhof vraagt waar de nadere omschrijving kan worden gelezen in de begroting over de 

lichte samenwerkingsverbanden. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

 

Hiervan is geen nadere omschrijving. Dit betreft afspraken in het kader van Grensoverschrijdend 

Afvalwater (GOAW) waar overeenkomsten tussen de partijen zijn getekend. 

 

Blz. 59, laatste alinea 

De heer Doeven vindt verhoging van de kosten ten behoeve van het watersysteem (2%) zorgelijk 

en fors. Ook de verhoging van 10 fte is veel. 

De heer Van der Laan antwoordt dat het algemeen bestuur hierover beslist. Hierbij dient de 

ambitie en reguliere opgave ten opzichte van het aantal fte’s afgewogen te worden. 

De heer Doeven vraagt of de reguliere verhogingen ook al zijn opgenomen voor de extra fte’s. 

De heer Van der Laan antwoordt bevestigend. 

 

Bijlage 1, blz. 68, nr. 685 Onderhoudsmachines (€ 1.200.000,-) 

De heer Doeven vraagt of het juist is dat de machines worden vervangen als deze administratief 

zijn afgeschreven maar technisch nog niet. 

De heer Van der Laan antwoordt dat met in achtneming van levensduur, technische staat en 

draaiuren machines worden vervangen.  
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Bijlage 2, blz. 76 B.Bestemmingsreserves 

De heer Tjarks vraagt waarom er een Bestemmingsreserve onderzoekskosten KRW is 

opgenomen. Spreker vindt het niet gewenst dat er potjes worden gereserveerd van meevallers in 

de begroting.  

De heer Hofstra zegt dat normaliter de niet uitgegeven gelden toegekend worden aan de 

algemene reserve. En bij een tekort worden er gelden uit de algemene reserve gehaald. 

De heer Van der Laan verwijst naar de omschrijving van het vorig agendapunt (agendapunt 4, 

najaarsrapportage, bijlage II, punt 14.) 

 

Bij de Najaarsrapportage 2018 is deze bestemmingsreserve gevormd met de volgende 

toelichting: 

Voor KRW onderzoeken zijn in de exploitatie onderzoekskosten verdeeld over meerdere jaren. 

De verdeling heeft destijds plaatsgevonden op basis van een zo goed mogelijke inschatting. 

Zowel bij de jaarrekening 2016 als de jaarrekening 2017 is het voor dat jaar gepland budget deels 

niet besteed en overgeheveld naar het volgend jaar (2016 € 200.000,- en 2017 € 221.000,-). Ook 

dit jaar zal, op basis van de huidige planning, een bedrag van € 200.000,- niet worden besteed. 

Hiervan wordt € 100.000,- niet besteed door zelf meer te doen en meevallende kosten en kan 

dus vrijvallen. De besteding van de overige € 100.000,- zal plaatsvinden in de komende jaren. 

Voorgesteld wordt van dit bedrag (€ 100.000,-) een bestemmingsreserve te vormen voor KRW 

onderzoeken. Het benodigde geld is dan direct beschikbaar wanneer het nodig is, zonder dat er 

onnodige administratieve handelingen, zoals budgetoverhevelingen, nodig zijn. 

 

Blz.6 en 7 kosten herstel beverschade 

De heer Doeven vraagt wat deze post inhoudt. 

De heer Van der Laan antwoordt dat het waterschap verantwoordelijk is voor een goede staat 

van de eigen infrastructuur. De beverschades worden bijgehouden en er is een stijgende lijn 

zichtbaar in herstelkosten. Jaarlijks worden de kosten vanuit de exploitatiebudgetten betaald. 

De heer Van der Laan zal in een volgende bijeenkomst van de commissie inzicht geven in het 

herstel van de beverschade.  

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

De begroting 2019 vast te stellen. 

C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 5.607.500,-. 

Een mandaat met betrekking tot treasury te verstrekken aan het dagelijks bestuur. 

 

 

7. Rondvraag 

 

De heer Van Erp vraagt of er überhaupt een boete aan de NAM kan worden gegeven voor het 

veroorzaken van de calamiteit door het lozen van aardgascondensaat. 

De heer Timmer antwoordt dat het waterschap partij is in deze als water(kwaliteits)beheerder en 

wij geen handhavende partij zijn. De NAM is geen BRZO (Bijzonder Risico Zware Ongevallen) 

bedrijf. De NAM valt onder de Mijnwet. Het condensaat is geloosd via het afvoeren van 

hemelwater op de riolering. De gemeente is toezichthouder als rioleringsbeheerder.  

De heer Fonhof stelt dat in principe de vervuiler betaalt. 

De heer Timmer zegt dat de NAM aansprakelijk is gesteld voor alle kosten die zijn gemaakt door 

het waterschap middels een brief van het waterschap. 
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8. Sluiting 

 

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

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2019. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Henk Doeven, 

secretaris         voorzitter 


