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Commissie  
Beleid, Plannen en Projecten 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conceptverslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 25 januari 2017 

 

Aanwezig:    de dames Eshuis, Heeringa (portefeuillehouder Zuid) en Plas-Kerperien, de heren  

                      Douwstra (portefeuillehouder Noord), Feijen, Kuipers (voorzitter), Vertegaal en  

                      Wollerich (plaatsvervangend-voorzitter) en  

                      de heer Kooistra, hoofd afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium (secretaris) 

                      en mevrouw Hulzebos, bestuurs- en managementassistent (verslag) 

 

Afwezig:       - 

 

  

 

  

1. Opening 

 

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

 

Op de publieke tribune is mevrouw Keppler aanwezig, een ingeland van waterschap 

Noorderzijlvest. Vanuit eigen belangstelling woont ze de vergadering bij. 

 

 

2. Mededelingen 

 

Naar aanleiding van de toelichting over het onderwerp ‘Zuiveringsstrategie, slibstrategie en  

energie’ in de plenaire commissiebijeenkomst adviseert de heer Vertegaal dat met betrekking  

tot duurzaamheid de kosten voor de baten dienen te gaan. 

 

Er zijn verder geen mededelingen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 30 november 2016 

 

Tekstueel: 

Pagina 3, tweede alinea van onderen, de zin ‘De heer Vertegaal … wordt bedoeld’ aanpassen  

in ‘De heer Vertegaal vraagt of de laatste aanbeveling van Deltares met betrekking tot het  

nadenken over functies in veenoxidatiegebieden wel of niet wordt overgenomen door het DB.’  

 

Pagina 5, laatste alinea, de zin ‘De heer Vertegaal … van 2018’ aanpassen in ‘De heer  

Vertegaal wijst erop dat de KRW-doelen in de kleine wateren onderdeel is van het beleid en of  

het opgenomen kan worden in de evaluatie van 2018.’ 
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Naar aanleiding van : 

Mevrouw Eshuis merkt naar aanleiding van de resultaten van de pilot van het Achterste Diep op  

dat zij heeft aangegeven dat als de conclusie een bijvangst van het onderzoek is dat er iets aan  

het functie-gebruik moet worden gedaan en dit een bespreekpunt met de provincie moet zijn  

(de provincie bepaalt verandering van gebruik). 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat dit deel uitmaakt van een groot onderzoek van wat met veen  

wordt gedaan. De conclusie van deze proef wordt meegenomen in de bestuurlijke commissie  

van de Hunze. Mevrouw Heeringa vult aan dat de resultaten van pilots worden meegenomen in  

verdere conclusies en vervolgtrajecten. 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

 

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

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Stedelijke wateropgave Winschoten 

 

De heer Douwstra licht het voorstel kort toe. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien vindt het een prima onderbouwd voorstel. Daarnaast vindt ze het goed  

dat er een samenwerking tussen waterschap en gemeente is. 

Mevrouw Plas-Kerperien merkt op dat in eerste instantie stedelijk gebied alleen een  

aandachtsgebied van de gemeente was en dat het nu genuanceerd is. Ze vraagt hoe dat zit. 

De heer Kooistra legt uit dat vroeger alleen de gemeentes verantwoordelijk waren voor het  

water binnen het stedelijk gebied. Hierin is op een gegeven moment een splitsing gemaakt.  

Gemeentes hebben een zorgplicht en verantwoordelijkheid voor het rioleringssysteem, het  

grondwater in stedelijk gebied en de ontwatering en het waterschap is verantwoordelijk voor de  

afwatering, het overtollige deel dat op een goede manier weg moet kunnen stromen. Voor het  

aandeel van het waterschap wordt op basis van bepaalde gegevens van taken en  

verantwoordelijkheden per project een goede berekening gemaakt. De gemeente blijft de  

grootste trekker, ook gezien herstructurering en inrichting van het stedelijk watergebied. 

 

Vervolgens vindt mevrouw Plas-Kerperien het van belang dat goed bekeken dient te worden  

waar het waterschap het geld aan besteed. Aanvullend adviseert zij dat het voor de burger ook  

goed zichtbaar moet worden dat ook dit des waterschaps is, hierin is goede communicatie van  

belang. 

De heer Kooistra geeft aan dat het waterschap financieel bijdraagt waarvoor zij  

verantwoordelijk is. 

De heer Douwstra geeft aan dat met de afdeling communicatie besproken zal worden hoe de  

taken van het waterschap hierin meer zichtbaar worden en dus beter gepromoot worden. 
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De heer Vertegaal geeft aan dat hij de financiële opgave voor het waterschap zoals die nu  

beschreven is niet vanzelfsprekend vindt. Hij zou graag wat richtlijnen willen meegeven om de  

belasting van het watersysteem aan de bron zo klein mogelijk te maken en te houden. 

Hij vraagt wat des gemeentes is en wat des waterschaps of een aantal punten over  

waterbewustzijn en bredere activiteiten vanuit het waterschap zijn die in dit plan betrokken en  

wat is de scheidslijn tussen gemeente en waterschap. 

De heer Kooistra geeft aan dat hier de oude opgave en de nieuwe opgave betreft. In het  

Nationaal Bestuursakkoord Water zijn hierover afspraken gemaakt. Vervolgens zijn er in  

de nieuwe situatie ook afspraken gemaakt. Zodra de gemeente extra verhard oppervlakte  

toevoegt (uitbreiding) zijn de kosten ook voor de gemeente zijn. Wat betreft de klimaat-

verandering, zijn de kosten voor het waterschap. Ten opzichte van de totale projectkosten is de 

bijdrage van het waterschap in de marge. Vanuit de Deltaprogramma, de ruimtelijke adaptie,  

worden bredere activiteiten (vasthouden, beleid, groene daken) opgepakt. 

De heer Kooistra vult aan dat er voor alle gemeentes een stresstest en klimaatscan wordt 

gedaan. Vanuit die exercitie wordt duidelijk wat er voor het waterschap de komende 10 jaar nog 

als extra opgave naar voren komt. 

 

De heer Vertegaal geeft aan dat het waterschap samen met de gemeentes het hoofd moeten 

kunnen bieden aan de veranderen de klimaat, samen een stimulerende rol hierin vervullen. 

De heer Kooistra geeft aan dat er met alle gemeentes een invitatieronde loopt en dat er over 

enkele maanden een grote plenaire bijeenkomst met alle gemeentes plaats vindt waarin dit 

onderwerp uitgebreid aan de orde komt. 

Mevrouw Plas-Kerperien geeft aan dat het verplicht is voor een projectontwikkelaar om de 

digitale watertoets in te vullen, als het bergingsplan niet goed wordt ingevuld kan het 

waterschap juridisch stellen dat het plan niet wordt uitgevoerd. 

 

Mevrouw Eshuis is verheugd dat de duurzaamheidsparagraaf is ingevuld. Wel geeft ze aan dat  

de invulling van de duurzaamheidsaspecten in de notitie zelf meer uitgebreid kan worden. 

 

Mevrouw Eshuis merkt op dat het plan van 2006 is en vraagt zich af of de opgave nog past in  

het eindpunt van 2050. De tempo en de mate waarin zaken gerealiseerd worden baat haar  

zorgen gezien de klimaatontwikkeling. 

 

Vervolgens wil mevrouw Eshuis wat meer duidelijkheid over de link tussen de kuubs en de  

bedragen. 

De heer Kooistra geeft aan dat er geen link meer gemaakt kan worden tussen de kuubs en de  

bedragen. In het besluit is het bedrag reeds vastgesteld. Bekeken zal worden of ‘de pot’ nog vol  

genoeg is of dat er bijgestort moet worden. 

 

Mevrouw Eshuis vraagt of alle projecten afzonderlijk worden geëvalueerd. 

De heer Douwstra geeft aan dat de gesprekken met de gemeenten in een afrondende fase zit.  

De situaties per gemeente verschillen. Het beleid zal gelijk zijn, maar de uitwerking zal per  

gebied plaats vinden. 

 

Mevrouw Eshuis complimenteert de gemeente Oldambt, gezien de ontwikkelingen die gemaakt  

worden. De heer Vertegaal sluit zich hierbij aan. 
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De heer Vertegaal geeft aan dat het AB iets moet vinden van de klimaatadaptatie in het  

stedelijk gebied. Daarbij geeft hij aan dat er meer ingezet moet worden op groene oplossingen. 

De heer Kooistra geeft aan dat dit naar aanleiding van de wateroverlast in Brabant hoog op de  

strategische agenda van de Unie van Waterschappen staat. De heer Kooistra vult aan dat er  

een splitsing in het landelijke gebied en stedelijk gebied is. Door lokale problemen wordt het  

sneller opgepakt. Om die reden wordt er met de gemeenten een beleidslijn hiervoor opgesteld  

die aansluit bij het plan van de Deltacommissaris. Dit zal terugkomen in het DB en AB. 

De heer Vertegaal geeft aan dat de uitgangspunten om het zo groen mogelijk te doen nu al  

opgepakt kunnen worden. Hij verwijst naar de website van ruimtelijke adaptatie, waar veel  

voorbeelden van vergelijkbare problematiek staan. 

 

De heer Wollerich vraagt wanneer over het aanvullende bedrag boven het gereserveerde  

bedrag ad € 1.3 miljoen een besluit wordt gemaakt. 

De heer Kooistra geeft aan dat er een heroverweging zal plaats vinden zodra de projecten zijn  

gestart, waarschijnlijk zal in 2018 een heroverweging komen.  

 

De heer Feijen geeft aan dat het langdurige processen zijn en adviseert snel te handelen met  

het gereserveerd bedrag, zodat direct actie ondernomen kan worden met de gemeente zodra  

dat nodig is. Daarnaast gaat hij ervan uit dat het een no-regret investering is. 

 

De heer Kuipers vindt het een goed voorstel. Hij sluit zich bij bovengenoemde opmerkingen aan  

dat er snel een heroverweging gemaakt moet worden over het aanvullen van het gereserveerde 

bedrag. Ook is hij het eens met de opmerkingen van de heer Vertegaal over de omgang met  

klimaatadaptatie en adviseert deze breed op te pakken. 

De heer Kuipers adviseert om de gemeenten te stimuleren in de ‘groene’ aanpak. 

De heer Kooistra geeft aan dat de gesprekken met de gemeenten bijna zijn afgerond en dat dit  

onderwerp hierin uitgebreid aan de orde is. Dit zal verder opgepakt worden in de plenaire  

bijeenkomst. 

 

 

Bevindingen 

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

€ 320.000,-. 

 

 

6. Rondvraag 

 

Mevrouw Plas-Kerperien vraagt naar aanleiding van het artikel ‘Onderzoek naar overschot  

energie-windmolens’ in het Dagblad van het Noorden wat de eventuele gevolgen hiervan zijn  

voor ons waterschap. 

 

Het antwoord op deze vraag is nagegaan bij de ambtelijke dienst en weergegeven in het  

kader hieronder. 

 

 Directe gevolgen voor het waterschap zijn op dit moment niet voorzien. Dit is een goed initiatief   

 en dat blijven wij met belangstelling volgen. 
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De heer Kuipers zou graag het onderwerp bepaling van veenpakketten in relatie tot  

peilbesluiten (dikte van veenpakketten) in een informatieve plenaire commissiebijeenkomst aan  

de orde willen hebben. 

De heer Kooistra zegt dat dit zal gebeuren bij het onderwerp Bodemkaart (veendiktecatering)  

dat reeds op het planningsschema is opgenomen. 

 

 

7. Sluiting 

 

De heer Kuipers bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2017. 

 

 

 

Jelmer Kooistra       Gerard Kuipers 

secretaris       voorzitter 


