
 

1 

Commissie  
Beleid, Plannen en Projecten 
 

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

Conceptverslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 23 mei 2018 

 

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

                      Assies, 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. 

 

De heer Assies wordt welkom geheten als nieuwe vaste deelnemer aan de commissie Beleid, 

Plannen en Projecten. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De heer Kuipers stelt voor om eerst de vragen van de commissieleden te verzamelen en 

daarna de portefeuillehouders de vragen te laten beantwoorden. 

 

Naar aanleiding van de presentatie ‘Ruimtelijke adaptatie’ die in de plenaire  

commissievergadering is gegeven geeft de heer Vertegaal aan dat in het traject klimaatakkoord  

de onderhandelingstafel Landgebruik zit waaronder de werkgroepen ‘Bomen, Bos en Natuur’  

en ‘Veenweide’ vallen. Hij geeft aan dat de trajecten versneld gaan worden.  

De heer Vertegaal vindt het daarom relevant dat ook het pilotproject bodemdaling /veenoxidatie  

versneld zou moeten worden. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat dit onder Veenoxidatie wordt meegenomen. 

 

Mevrouw Eshuis merkt op dat er verschillende beantwoording vanuit de provincies is op  

watergerelateerde vragen en adviseert de DB-leden om in bestuurlijk overleggen met de  

provincies adequate beantwoording met de gedeputeerden af te stemmen, zodat er geen  

verwarring in de samenleving ontstaat. 

 

Er zijn verder geen mededelingen. 
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3. Verslag vergadering d.d. 29 november 2017 

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 5, agendapunt 7 ‘Projectplan Waterwet Demonstratieproject Brede Groene  

Dijk’; 

De heer Vertegaal vraagt naar de stand van zaken van het demonstratieproject kleirijperij. 

De heer Douwstra geeft aan dat de klei dat verwerkt zal worden voor de Brede Groene Dijk uit  

de Klutenplas komt. 

Verder licht hij toe dat er bij de haven van Delfzijl een proefvak met 14 velden is ingericht  

waar slib uit de haven is ingebracht die apart gemonitord en behandeld worden en dat nu  

bekeken wordt wat de beste manier is om klei te rijpen. 

 

Vervolgens zegt de heer Vertegaal dat kwelderslib erg koolstofrijk is. Hij vult aan dat het  

meegroeien van de kwelder met de zee een effectieve manier is om koolstof uit de atmosfeer te  

houden. Hij geeft aan dat mogelijk gekeken zou kunnen worden hoeveel koolstof in de  

kleifractie wordt gehouden voordat het niet meer goed verwerkbaar is. Hierdoor wordt een  

steentje bijgedragen aan de opslag van koolstof. Dit zou gemeten kunnen worden in de  

vlakken. 

De heer Douwstra zal dit terugkoppelen aan de ambtelijke dienst. 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juni 2018 

 

De heer Kuipers vraagt of agendapunt 7 ‘Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige 

watergangen in onderhoud bij het water’ ook in deze commissie behandeld kan worden. Hij 

wijst hiermee naar de duurzaamheids-/beleidsaspecten die er in zitten. Hij wil weten hoe met 

het beheer wordt omgegaan (maaipaden, schouwsloten) en of deze overdracht ook negatieve 

consequenties heeft voor natuurvriendelijke situaties. 

Mevrouw Heeringa zegt dat het beleid al in 2011 vastgesteld is en dat dit een financieel aspect 

betreft. 

De heer Kuipers zou graag willen dat het AB wat extra informatie ontvangt over de omgang met 

beheer. Er zijn een aantal vragen over beheer en overdracht. 

 

Vanuit de commissie wordt de zorg geuit om het beleid van 2011 te actualiseren. 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Jaarrekening 2017 

 

De heer Kuipers stelt voor om eerst het bestuursvoorstel met bijlagen te behandelen en daarna 

de Jaarrekening 2017 zelf. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

De heer Assies vindt de resultaten té positief. Wat betreft de voortgang MasterPlan kaden geeft  

hij aan dat de resultaten goed zijn en we mooi op koers liggen. Met betrekking tot de voortgang  

programmakredieten KRW verontrust het hem dat er de afgelopen jaren te weinig gerealiseerd  

is. Hij geeft aan dat veel zaken doorgeschoven worden en dat het stroperig verloopt. Hij vraagt 

hoe dat kan. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat het inderdaad een stroperig proces is. Dit komt omdat  

grondaankoop voor de overheid een erg lastig proces is. Grondaankoop is nodig om  

maatregelen te treffen. Hoe dit verbetert kan worden staat op de agenda van het bestuurlijk  

overleg met de provincies. 

De heer Assies merkt op dat dit een belemmering is in de gehele voortgang en vraagt of het  

waterschap hierover een brief moet schrijven naar de Staten om dit probleem zichtbaar te  

maken en de druk opgevoerd wordt. 

 

De heer Vertegaal spreekt ook zijn zorg uit over de trage voortgang van KRW. Hij merkt op dat  

er geld doorgeschoven wordt naar 2022, terwijl het over de periode 2016-2021 gaat. 

 

Verder vraagt de heer Vertegaal waarom het plan Zuidlaardermeer vertraging oplevert. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat de vertraging wordt veroorzaakt door de samenwerking. De  

samenwerking levert financieel voordelen op. Het waterschap heeft meer het voortouw  

genomen om de opgaves die er liggen uit te voeren. Organisaties kunnen alsnog aansluiten,  

overleggen vinden nog steeds plaats. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van pagina 5 van de voortgang KRW, de laatste  

alinea onder ‘Drentse Aa’ of we nu wel geloven in het Amerdiepplan, omdat het een actie vanuit  

de regio zelf is. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat we er positief in staan. 

 

De heer Vertegaal wil graag weten hoe het met het vaststellen van de KRW-doelen gaat. Hij  

vraagt hoe hoog we de lat leggen voor bepaalde wateren en vraagt afwegingen tegen  

het licht te houden en eventueel bij te stellen. 

 

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

kader hieronder. 

 

Op 19 september is een hele ochtend ingepland om aan het AB de resultaten van evaluatie 

KRW doelbereik te presenteren. In december komt er een voorstel in het DB met acties ten 

aanzien van het behalen van de KRW doelen. In februari 2019 zal dit voorstel in het AB 

behandeld worden. 

 

Mevrouw Plas-Kerperien geeft aan dat de financiële afwijking wat groter is dan toegestaan,  

maar dat de beargumentering hiervoor goed is. Ze vult aan dat de stukken aantonen dat we in  

control zijn. 

 

Naar aanleiding van de voortgang MasterPlan Kaden is mevrouw Plas-Kerperien verbaasd dat  

de kades op hoogte van de in 2004 geldende normering worden gebracht, hierover wil ze graag  

uitleg. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat wanneer we een kade aanpakken we dit doen met de normen  

van nu. We gaan geen spijtmaatregel treffen. 
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Naar aanleiding van pagina 4 ‘Financiën’ zou mevrouw Plas-Kerperien graag willen dat er een  

uiteenzetting van budget in een schema wordt gezet (wat was de opgave, wat zijn de  

bijbehorende budgetten, welk gebied is aanbesteed, hoeveel budget nog beschikbaar).  

De heer Kooistra antwoordt dat in een volgende rapportage hier rekening mee zal worden  

gehouden. 

 

De heer Wollerich vraagt naar aanleiding van pagina 5 wat het voorstel voor inzet van de  

algemene reserves met betrekking tot het meerjarenplan inhoudt. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat we de ingezette lijn volgen. 

 

De heer Kuipers is niet blij met het doorschuiven van budgetten, wat betekent dat werk niet  

wordt uitgevoerd. Risico is dat het niet tijdens het huidige AB wordt uitgevoerd conform de  

ideeën van dit AB. Daarnaast geeft hij aan dat er te weinig voortgang in veel KRW  

maatregelen is, met name de natuurkant, veenoxidatie. 

De heer Kooistra licht toe dat in het procesvoorstel het oude DB/AB nog een rol heeft en dat  

procesvoorstel ook wordt voorgelegd aan het nieuwe DB/AB. Binnen de evaluatie KRW  

doelbereik is er de mogelijkheid voor het oude AB om er inhoudelijk over praten, op die manier  

kan nog een inhoudelijk signaal naar het nieuwe AB worden afgegeven. 

 

Daarnaast zegt de heer Kuipers naar aanleiding van pagina 3 van de voortgang MasterPlan  

Kaden dat door waterschap Noorderzijlvest de uitvoering van het Noord-Willemskanaal  

met betrekking tot diervriendelijke maatregelen (uittree tredes) slecht is uitgevoerd. 

De heer Kuipers wil graag weten of ons waterschap hierin al maatregelen heeft  

getroffen. 

De heer Douwstra antwoordt dat ons waterschap afspraken voor uittreeplaatsen heeft en dat  

we hieraan voldoen. De provincie is beheerder van het Noord-Willemskanaal. 

 

Naar aanleiding van pagina 4 van de voortgangrapportage KRW, de alinea onder ‘Risico’s’  

geeft de heer Kuipers aan dat er wat meer druk gelegd dient te worden op de verwerving van  

gronden binnen natuurprojecten. 

De heer Kooistra licht toe dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers buiten EHS valt. 

 

Naar aanleiding van pagina 6 de alinea onder ‘Duurswold’ zou de heer Kuipers graag verdere  

uitleg willen over welke effectiviteit moet worden beoordeeld, de uitleg waarom wel of niet  

2,7 km. natuurvriendelijke oevers daarna wel of niet worden aangelegd. 

De heer Douwstra licht toe dat vanwege de stroomsnelheid van het kanaal de  

natuurvriendelijke oever iets anders ingericht moet worden, een vooroever kan blijven liggen,  

de rest van het deel moet bekeken worden vanaf waar het aangelegd kan worden. 

 

De heer Kuipers vraagt naar aanleiding pagina 7, de laatste zin ‘Mogelijk zijn .. bodemdaling  

conflicterend’ onder het kopje ‘Risico’s’ wat hiermee bedoeld wordt. 

De heer Douwstra legt uit dat het om bodemdaling gaat die zakt door aardgaswinning. 

 

 

Naar aanleiding van de bijlage Jaarrekening 2017: 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van pagina 3 wat de stand van zaken is met  

betrekking tot veenoxidatie. Hij wil graag weten wanneer het AB scenario’s krijgt voorgelegd. 
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Mevrouw Heeringa legt uit dat de dit nog niet is afgerond, er wordt nog bekeken welke  

scenario’s besproken en uitgewerkt kunnen worden. Zodra de scenario’s er zijn zal het AB  

in kennis worden gesteld. 

 

Naar aanleiding van pagina 52 vraagt de heer Wollerich wat bedoeld wordt met wanneer een  

belasting oninbaar is. 

Mevrouw Heeringa geeft aan dat er dan geen geld te innen is. 

 

De heer Wollerich vraagt naar aanleiding van pagina 42, ‘Diensten aan derden’ wat het bedrag  

ad 25 miljoen inhoudt. 

De heer Kooistra legt uit dat dit alle bestedingen in regulier zaken betreft, alle exploitatiekosten  

bij elkaar opgeteld. 

 

De Kuipers vraagt naar aanleiding van pagina 11, derde alinea, de zin ‘Daarna kunnen …  

alle gravers’ aandacht voor hoe dit verwoord is. Hij vindt de zin wat kort door de  

bocht (gravers worden niet bestreden). 

 

Naar aanleiding van pagina 31, onder ‘Houdbaarheid peil volgt functie’, 7.2.1 geeft de heer 

Kuipers aan het jammer te vinden dat het wordt doorgeschoven naar 2020. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat daar waar functieveranderingen aan de orde zijn, dat zal  

gebeuren en dat ze met de provincie bespreekbaar zijn. 

 

De heer Kuipers vraagt naar aanleiding van pagina 33 ‘Dierenwelzijn’ wat de concrete acties  

zijn die hebben plaats gevonden. 

 

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

kader hieronder. 

 

Het aansluiten van de perscontainers en rolcontainers is in volle gang. Het betreft met name 

voorbereidingen van elektrotechnische aansluitingen en het een en ander aan 

constructiewerk.  

De perscontainers zelf zijn twee weken geldeden door Suez ingemeten en worden 

momenteel aangepast waar nodig. De rolcontainers bevinden zich allemaal al op de locaties 

en worden één voor één aangesloten. 

Verder zijn wij gestart met de bouw van 2 experimentele voorzieningen bij stuwputten in 

watergang te Papenvoort en in de Limietwijk bij Bargercompascuum. Eén van de constructies 

die werkplaats Veele hiervoor gemaakt heeft, is de drijvende rol (zie tekening blz. 17 van de 

Dierenwelzijnvisie), gecombineerd met een ‘uittreeladder’. De constructie in Papenvoort is 

een rubberslap die achter het krooshek deels onder water hangt. Omdat deze voorzieningen 

experimenteel zijn, hebben we dit voorjaar camera’s geplaatst. Dit is de enige manier om vast 

te stellen of ze werken. Binnenkort zullen de camera’s worden uitgelezen en de beelden 

worden bekeken. We hopen dan iets te kunnen zeggen over de werking van de 

voorzieningen.  

Er wordt momenteel gekeken bij de bouw van wildtrappen voor kanalen met steile en/of harde 

oevers (damwanden, en dergelijke). Hierbij hebben we voor een optimaal ontwerp een extern 

persoon betrokken. Diegene is een expert op het gebied van faunapassage. 

Onze timmerman voert de laatste aanpassingen door op basis van zijn adviezen. Vervolgens 

moet worden geïnventariseerd waar slachtoffers vallen en wat verdere logische locaties zijn 

voor wildtrappen. We willen hierbij graag gebruik maken van de kennis van beide provincies. 
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De verwachting is dan dat we in de loop van dit jaar trappen kunnen gaan plaatsen. 

 

 

Bevindingen 

De commissie stemt in met het voorstel om in te stemmen met: 

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 overhevelen 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 overhevelen naar de Meerjarenraming 2019-2022 

    - Zuidlaardermeer                                                                                                     € 188.000,- 

4. Kennisnemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden. 

5. Kennisnemen van de voortgangsrapportage KRW-programmafinanciering. 

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van een interview met de heer Nijpels in de krant of  

het waterschap op regionaal niveau wordt aangesproken om CO2 emissies terug te dringen. 

Mevrouw Heeringa antwoordt dat dit rechtstreeks bij ons terecht komt. 

 

Er zijn verder geen vragen. 

 

 

7. Sluiting 

 

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

 

 

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

 

 

 

Jelmer Kooistra       Gerard Kuipers 

secretaris       voorzitter 


