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Commissie  
Beleid, Plannen en Projecten 
 

 

 

Conceptverslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 1 november 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. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De heer Kuipers deelt mee dat mevrouw Kuiper, communicatieadviseur, voortaan bij de  

commissievergadering aanwezig zal zijn. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien deelt mee dat er een mooi interview over Veenoxidatie Zuid-Oost  

Drenthe in het Dagblad van het Noorden stond. 

 

De heer Vertegaal deelt, naar aanleiding van de presentatie over de Inrichtingsvisie beekdalen  

Drentsche Aa die in de plenaire AB-vergadering is gegeven, mee dat inrichting ook bijdraagt  

aan de klimaatadaptatie. En hij vraagt zich af of wij ook meer water gaan vasthouden. 

De heer Kooistra geeft aan dat er in de huidige plannen rekening is gehouden met het  

vastgehouden van water, maar dat in de praktijk blijkt dat iets meer zal worden vastgehouden  

dan gepland. 

 

Er zijn verder geen mededelingen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 20 september 2017 

 

Tekstueel: 

Pagina 2, onder ‘Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 4 oktober 2017’, tweede alinea,  

het stuk ‘omdat de subsidie nog niet binnen is’ vervangen door ‘omdat het onderzoek nog niet  

is afgerond’. 
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Pagina 2, onder ‘Opwekking duurzame energie’, derde alinea, toevoegen de zin ‘Het protocol  

zal met de medewerkers besproken worden’. 

 

Pagina 3, onder ‘Opwekking duurzame energie’, de onderste alinea, de zin ‘Verder geeft … de  

Biovergisting’ toevoegen ‘met betrekking tot zuiveringen’. 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 3, onder ‘Opwekking duurzame energie’, derde alinea, de zin ‘Verder merkt …  

bijvoorbeeld elektrisch’ 

Mevrouw Eshuis geeft aan dat zij door de heer Jongejans, afdelingshoofd Schoon Water, is  

geïnformeerd dat het aantal gemalen dat gebruikt maakt van diesels erg beperkt is en dat er  

ook maar een beperkte hoeveelheid diesel wordt gebruikt. 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 1 november 2017 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van de bijlage ‘Lopende DAW projecten’ behorend bij 

de besluitenlijst van de AB-vergadering of de pilots direct iets gaan opleveren voor ons gebied.  

Daarnaast mist hij de rol van landbouw in verdroging op natuurgebieden en vraagt of daarin in 

DAW niets wordt ondernomen. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat DAW projecten worden ingediend bij het waterschap en de 

Provincie. Het betreffen projecten voor de waterkwaliteit. 

De heer Kooistra zegt dat alles wat gedaan wordt effect heeft, maar hoe groot dit effect is, is 

moeilijk weer te geven. 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Najaarsrapportage 2017 

 

De heer Wollerich vraagt welke knelpunten van het waterbeheer in de steden bij een stresstest 

in beeld worden gebracht. 

De heer Douwstra zegt dat de stresstest over zware regenbuien, langdurige droogte en 

hittestress gaat. Hij vult aan dat dit erg breed wordt opgepakt, onder andere met het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen. Zowel voor stedelijk gebied als 

landelijk gebied worden de effecten bekeken. 

 

De heer Wollerich vraagt waarom in de aanbesteding van de slibstrategie bij waterschap 

Noorderzijlvest het onderdeel kolengruis is geschrapt. 

De heer Douwstra geeft aan dat bij de de uiteindelijke keuze er een methodiek wordt gebruikt 

waar kolengruisdosering geen onderdeel van uitmaakt. 

 

De heer Wollerich vraagt of er bij het waterschap wel eens moeilijkheden zijn met het 

aannemen van personeel. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat er bij ons geen vacatures zijn die niet ingevuld kunnen 

worden. 
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Mevrouw Plas-Kerperien is blij dat de stukken op financieel gebied steeds duidelijker worden 

opgesteld. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien vraagt naar aanleiding van het voorstel genoemd op pagina 1 of het 

nog mogelijk is om een deel van de kosten te verhalen bij Gemeente Assen. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat dit een volledige verantwoordelijkheid van het waterschap is, ook 

al was de verbinding er niet gekomen. De veroorzaker betaalt. 

 

De heer Feijen merkt op dat hij niets leest over een versnelling en vraagt of wij in de pas lopen 

met de planning van DP-RA en de stresstest. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat wij op schema liggen en voorop lopen met de pilots, omdat we 

niet willen wachten op de landelijk stresstest die pas begin volgend jaar komt. 

 

De heer Feijen vraagt naar aanleiding van pagina 5, de alinea onder het kopje ‘Dierenwelzijn’ 

wanneer het beverbeleid en bijbehorend protocol in het AB aan de orde komt. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat dit 14 februari aan het AB wordt voorgelegd. 

 

Naar aanleiding van pagina 8, eerste alinea vraagt de heer Feijen wat de stand van zaken is en  

of er ook een verbetering is gerealiseerd. 

 

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

kader hieronder. 

 

De basisinformatiesystemen worden doorlopend verbeterd en aangevuld met nieuwe en actuele 

informatie. Deze informatie zal via de gangbare bronnen beschikbaar worden gesteld aan de 

eigen organisatie. Bovendien zal de informatie als Open Data beschikbaar worden gesteld via 

ons Open Dataportaal en het Gegevens Knooppunt Groningen. 

 

Mevrouw Eshuis vindt het een helder voorstel, zo ook de begroting. 

 

Mevrouw Eshuis merkt naar aanleiding van de alinea onder ‘KRW versnellen’, de tweede 

alinea, op dat het betrekken van alle partijen moeizaam gaat. Zij wil graag weten om welke 

partijen het gaat. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat het voornamelijk om gemeenten gaat, met als belangrijkste 

reden de herindeling. 

 

Naar aanleiding van de alinea onder ‘Samenwerking waterketen’ vraagt mevrouw Eshuis wat er 

moeilijk ligt. 

De heer Douwstra geeft aan dat ons waterschap als enige een aanbod heeft gedaan. Andere 

partijen, zoals gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest, hebben ook behoefte 

gekregen om nu mee te doen en dat levert veel discussie op. 

 

Naar aanleiding van pagina 5, laatste alinea onder ‘Dierenwelzijn’ vraagt mevrouw  

Eshuis om een toelichting over de voortgang en de stand van zaken over het implementeren  

van een oplossing voor de perscontainers die thans worden gebruikt bij negen weinig vuil  

producerende rwzi’s. 
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Het antwoord op deze vraag is nagegaan bij de ambtelijke dienst en weergegeven in het  

kader hieronder. 

 

 Het realiseren van de aangepaste containers op de RWZI’s had wat meer voeten in de aarde  

 dan gedacht. Een lastig punt was het contract dat Hunze en Aa’s had met de leverancier van  

 de containers. De leverancier was welwillend in het meedenken van de aanpassingen maar  

 wilde wel een reële duur van het contract. Dit is gelukt, de containers zijn op dit moment in  

 productie.  

 De plaatsing staat nu gepland in de maanden december 2017 en januari 2018. Wij zullen u  

 actief informeren wanneer de containers zijn geplaatst. 

 

Mevrouw Eshuis vraagt naar aanleiding van pagina 8, de toelichting onder ‘Innovatie’ wat er nu 

gaat gebeuren. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat de keuze nog niet is de gemaakt, er wordt nog gekeken naar 

de verschillende opties. 

 

De heer Vertegaal vindt het ook een mooie rapportage, heel samenvattend. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van de toelichting onder ‘KRW versnellen’ of de 

planning aansluit bij landelijke/Europese verplichtingen 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat de evaluatie Europees is. Eind november zal er een 

presentatie in de plenaire AB-vergadering worden gegeven, zodat het AB tussentijds op de 

hoogte blijft van de voortgang. 

 

De heer Vertegaal merkt op dat voor de stresstest ook een pilot in het landelijke gebied is en 

vraagt welk gebied hiervoor is uitgekozen. Hij geeft aan dat het wenselijk is om een pilot te 

kiezen die over een zowel niet integraal gebied als water vasthouden gebied betreft. 

De heer Douwstra geeft aan dat hiervoor nog geen gebied is uitgekozen. De wens zal worden 

meegenomen door de ambtelijke dienst. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding de toelichting onder ‘Veenoxidatie’ op pagina 5 wat 

de reden is om ook de GLG mee te nemen bij de kartering. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de analyse. 

Deze informatie is ook meegenomen in de pilots. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van de tweede alinea onder ‘Programmaplan 2017’ 

op pagina 7 waarom er ten aanzien van de aanpak van de problemen door veenoxidatie 

vertraging oploopt. 

De heer Kooistra legt uit dat dat wordt veroorzaakt door de keuzes rond de pilots. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van de derde alinea onder ‘Programmaplan 2017’ op 

pagina 7 wat TOPSOIL is. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat dit een Europees subsidieproject is waarin onderzoek wordt 

uitgevoerd naar uitspoeling van fosfaat in de Drentsche Aa en de Hunze. 

 

 

Naar aanleiding van pagina 6, laatste alinea onder het kopje ‘Zwerfvuil’ vraagt de heer Kuipers  

waarom er alleen naar zwerfvuil in Westerwolde wordt gekeken, in de praktijk was er ook veel  

zwerfvuil in Pekela. 



 

5 

 

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

kader hieronder. 

 

In eerste instantie is de aanwezigheid van het zwerf- en drijfvuil geteld en bijgehouden in de 

kanalen van Westerwolde. Deze ervaring is representatief voor alle kanalen, zo is gebleken bij 

KRW-monitoring in onze andere kanalen. Deze monitoringsrondes gaven telkens aan dat 

rondom bebouwde kernen -en dan met name rondom winkelcentra- aanzienlijk meer vuil 

aanwezig is. Gemeenten (h)erkennen dit vanuit hun ervaring met zwerf- en drijfvuil. 

 

  

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2017. 

De tweede begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

€ 247.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve HWBP. 

€ 743.000,- aan te wenden uit de algemene reserve zuiveringsbeheer en doteren aan de 

bestemmingsreserve bodemsanering(onder voorbehoud van instemming met het voorstel 

inzake baggeren Havenkanaal) . 

De bij de begroting 2017 geraamde onttrekking aan de algemene reserve watersysteembeheer 

van € 1.972.000,- te verlagen met € 418.000,-. 

 

 

6. Begroting 2018 

 

Naar aanleiding van de bijlage bij de begroting, pagina 10, punt 6.18.2 ‘Samen met provincies 

vaststellen aanpak specifieke wateren met hoge ecologische waarde’ vraagt de heer Vertegaal 

wat het resultaat hiervan is en of dit in een kader in het verslag kan worden opgenomen of dat 

het in de presentatie wordt meegenomen. 

 

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

kader hieronder. 

 

Dit onderwerp wordt inderdaad in de presentatie meegenomen. 

 

Mevrouw Eshuis merkt op dat er in de begroting wordt uitgegaan van een minimale formatie-

opzet. Zij adviseert om er voor te zorgen dat de formatie past bij de ambitie die we hebben. 

 

De heer Feijen vraagt naar aanleiding van de tweede alinea onder ‘Toekomstige ontwikkelingen 

zuiveringsbeheer’ op pagina 5 waarom de microplastics niet worden meegenomen. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat de medicijnresten nu het grootste bespreekpunt is, ook kijkend 

naar de Hotspot-analyse. Er is momenteel nog weinig informatie over microplastics. Er zijn vijf 

waterschappen die samen de Stowa onderzoek doen naar microplastics. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien vindt het een goed voorstel. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien geeft aan graag op de hoogte gehouden te worden over 1) de 

uitkomsten van de CAB 2) de tarieven van het kostentoedelingsonderzoek en 3) de kosten van 

het verwijderen van de medicijnresten. Welke invloed heeft het op de begroting. 
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Naar aanleiding van de bijlage bij de begroting, pagina 23, punt 6.14.1 ‘Opstellen regionaal  

aalbeheerplan’ vraagt de heer Kuipers wat er gedaan wordt in de  achtergrond analyse. 

Daarnaast vraagt de heer Kuipers of dit ter besluitvorming in het AB komt. 

 

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

kader hieronder. 

 

Ten behoeve van het opstellen van het regionaal aalbeheerplan wordt in 2018 een  

achtergrondanalyse uitgevoerd. Hierbij worden de reeds beschikbare gegevens m.b.t. de  

visserij, glasaalintrek, aanwezige aalbestanden in het gebied en de uittrek van schieraal in een  

achtergrondrapportage verwerkt. Deze wordt niet ter besluitvorming aan het AB voorgelegd. Het  

regionaal aalbeheerplan zal wel ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd.  

 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- De begroting 2018 vast te stellen; 

- C-kredieten beschikbaar te stellen boor € 5.321.500,-.  

 

 

7. Rondvraag 

 

De heer Feijen vraagt of de presentatie over Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa die 

vanochtend in de plenaire AB-vergadering is gegeven op bestuursnet geplaatst kan worden. 

De heer Kooistra zegt dat dit op bestuursnet geplaatst wordt. 

 

Er zijn verder geen vragen. 

 

 

8. Sluiting 

 

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

 

 

 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 29 november 2017. 

 

 

 

Jelmer Kooistra       Gerard Kuipers 

secretaris       voorzitter 

 


