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Commissie  
Beleid, Plannen en Projecten 
 

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

Conceptverslag commissievergadering Beleid, Plannen en Projecten van 20 juni 2018 

 

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

                      Assies, Douwstra (portefeuillehouder Noord), 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:       mevrouw Eshuis en de heer Feijen 

 

  

 

  

1. Opening 

 

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

 

De heer Ten Brink is aangeschoven bij de commissie. 

 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 23 mei 2018 

 

Tekstueel: 

Pagina 3, agendapunt 5 ‘Jaarrekening 2017’; 

Toevoegen bovenaan pagina 3: 

‘De heer Assies maakt zich zorgen over de voortgang KRW en heeft de indruk dat er  

onvoldoende personele capaciteit beschikbaar is om dingen te realiseren’.  

 

Naar aanleiding van: 

Pagina 3, agendapunt 5 ‘Jaarrekening 2017’, de alinea boven het kader ‘De heer Vertegaal …  

bij te stellen’; 

De heer Vertegaal geeft aan dat dit een onderdeel van de discussie op 19 september dient te  

zijn. Vooral of de afweging of het doel ook hoger kan worden gelegd. 

Naar aanleiding van het kader geeft de heer Vertegaal aan dat het punt ‘grondverwerving’ en  

de positie ten opzichte van de provincie expliciet dient te worden meegenomen op  

19 september. 

 

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
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4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juni 2018 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Voorjaarsrapportage 2018 

 

Mevrouw Plas-Kerperien vraagt naar aanleiding van stresstesten of we al inzicht hebben in de 

opgaven die hier uit naar voren komen. 

De heer Douwstra legt uit dat het proces nu loopt en dat nog niet duidelijk is wat er uit komt. 

 

De heer Assies maakt zich zorgen over de ICT-kosten van het Noordelijk Belastingkantoor. 

De heer Douwstra zegt dat wij ons hierover ook zorgen maken en dat het moeizaam verloopt. 

 

De heer Assies merkt op dat er weer een onderschrijding is op de personele lasten. Hij is van  

mening dat opgehouden moet worden om hierop te beknibbelen. 

De heer Douwstra zegt dat geprobeerd wordt om de fte’s in te vullen, maar dat het lastig is om  

personeel te werven. Hij vult aan dat personeel wordt ingehuurd als het nodig is, zoals bij  

projecten. 

 

De heer Vertegaal merkt op dat er 7 fte vacatureruimte is en vraagt zich af of dit niet meer  

opgevuld zou moeten worden. 

 

De heer Vertegaal vraagt naar aanleiding van de stresstesten of het landelijke gebied hier ook 

onder valt en of we hier ook met gemeenten over praten. 

De heer Douwstra legt uit dat dit voor het gehele gebied wordt opgepakt. 

 

De heer Vertegaal merkt naar aanleiding van het onderwerp ‘Veenoxidatie’ wanneer dit aan de  

orde komt in het algemeen bestuur. 

Mevrouw Heeringa zegt dat de scenario’s er in concept liggen, dat het eerst in SG aan de orde 

komt en later ook in het AB. 

 

De heer Vertegaal merkt op naar aanleiding van het onderwerp ‘Slibstrategie’ dat er slib vanuit  

Duitsland komt. 

De heer Douwstra zegt dat er een toename bij verwerkers vanuit Duitsland is. 

 

De heer Vertegaal vindt dat de tekst rondom het onderwerp ‘Zwerfvuil’ een zure tekst richting 

de gemeenten is en vraagt of er spanning tussen de gemeenten en het waterschap hierover is. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat er goede afspraken met de gemeenten zijn en dat er geen 

problemen zijn. 

 

De heer Vertegaal merkt op naar aanleiding van de nieuwbouw Laboratorium duurzaamheids-

maatregelen dat het logisch is dat dit wordt uitgevoerd. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat dit zo is besloten door het AB. 

 

De heer Wollerich vraagt of de SDE subsidie zeker is. 

Mevrouw Heeringa zegt dat dit voor de toekomst onzeker is, maar dat de huidige aanvragen 

nog voldoen aan nu geldende subsidievoorwaarden. 
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Verder vraagt de heer Wollerich of de CAO-onderhandelingen rond zijn. 

De heer Ten Brink antwoordt dat de onderhandelingen nog niet rond zijn en dat er nu een 

mediator wordt ingeschakeld. 

 

De heer Kuipers zegt dat er met een kritische blik wordt gelet op de werkvoorraad en merkt op  

dat er dus een grotere kans is dat we het halen. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat er altijd risico’s zijn in de voortgang en realisatie, maar dat we 

proberen het zo goed mogelijk op te lossen. 

 

De heer Kuipers vraagt waarom de 2 fte handhaving tijdelijk is en geeft aan dat dit permanent  

moet zijn.  

De heer Douwstra geeft aan dat dit destijds door DB en AB is besloten en dat we afwachten op  

het evaluatiemoment. 

 

De heer Kuipers merkt op dat naar aanleiding het onderwerp ‘KRW versnellen’ het betrekken  

van alle partijen moeizaam gaat en vraagt waarom dat zo is. 

Mevrouw Heeringa legt uit dat deze vertraging is veroorzaakt door de gemeentelijke  

verkiezingen en herindeling. Ze vult aan dat het waterschap meer de voortrekkersrol neemt,  

maar dat er ruimte blijft om samen aan de slag te gaan. 

 

 

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 heer Wollerich vraagt naar aanleiding van pagina 2 ‘Ontwikkelingen’ of het bedrag ad  

€ 116.000,- een éénmalig bedrag is of jaarlijks. 

Mevrouw Douwstra geeft aan dat het een jaarlijks bedrag is. 

 

Daarnaast vraagt de heer Wollerich wat de rol van de provincie was. 

De heer Douwstra licht toe dat Rijk en provincie een deel bijdragen. 

 

Naar aanleiding van de bijlage, pagina 8 nr. 5.2.2. van het schema vraagt de heer Vertegaal  

wat bedoeld wordt met nieuwe meren. 

De heer Douwstra licht toe dat Meerstad als nieuw meer hier onder valt. 

 

Naar aanleiding van pagina 9 geeft de heer Vertegaal aan dat het klimaat verandert en vraagt  

of de aanpak die we met de provincie hebben afgesproken nog wel klopt. 

De heer Kooistra legt uit dat het initiatief voor de aanpak van verdroogde natuur bij de provincie  

ligt en dat zij ook de invloed van klimaatverandering mee moeten nemen in hun prioritering van  

maatregelen. 
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Vervolgens merkt de heer Vertegaal naar aanleiding van pagina 11 op dat er een actie in het  

beheerprogramma staat en vraagt of wij ook beleid hebben voor kleine wateren (wat doen wij  

aan KRW-maatregelen). 

De heer Kooistra legt uit dat we hieraan in de presentatie van 19 september aandacht  

besteden. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- In te stemmen met de meerjarenraming 2019 - 2022. 

 

 

7. Visie vismigratie 

 

De heer Douwstra licht het voorstel kort toe. 

 

De heer Assies zegt dat we mooi op koers liggen. Hij geeft vervolgens aan dat de vismigratie  

van zee naar de boezemwateren wat tegen valt. 

De heer Assies zegt dat we misschien anders moeten kijken, bijvoorbeeld een ander beleid van  

openstellen van de verbindingen zoals is gedaan bij de Haringvlietsluizen. 

 

De heer Vertegaal brengt de vragen/opmerkingen van de heer Feijen op zijn verzoek in. 

 

De heer Feijen is enthousiast over de visie en de voortgang. Hij vraagt zich wel af of wij niet  

moeten nadenken over de lange termijn. 

 

De heer Feijen vraagt of we meer aandacht zouden moeten geven aan de migratie van zee  

naar zoet. Hij vraagt hoe wij de verbinding zien tussen Drentsche Aa en Hunze richting  

Lauwersmeer, ook in verband met de zeeforel. 

De heer Douwstra legt uit dat we wel vismigratiemogelijkheden kunnen bedenken, maar dat het  

ook mogelijk moet zijn. We zijn op zoek naar mogelijkheden zoet/zout. De passage Afsluitdijk  

valt hier ook onder. Wat betreft de zeeforel geeft de heer Douwstra aan dat die niet geschikt  

is voor ons systeem. We moeten niet iets creëren wat er nooit is geweest. 

 

De heer Assies geeft aan dat hij de visie ‘Hoe gaan wij om met zoet/zout’ mist. Hij zegt dat dit  

gezamenlijk met de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest en Hunze en  

Aa’s opgepakt had moeten worden. 

De heer Douwstra legt uit dat er steeds meer wordt gewerkt aan het ‘gezamenlijk’ verbeteren 

van de vismigratieverbindingen, maar dat deze visie ons gebied betreft. 

 

De heer Vertegaal  geeft zijn complimenten en zegt dat we een koploperspositie hebben. We  

hebben veel bereikt. Hij is blij met het besluit waterkracht. 

 

De heer Kuipers vindt het een mooi voorstel.  

Naar aanleiding van punt 3.1 ‘Opzet visie vismigratie van Wad tot Aa’ merkt de heer Kuipers op 

dat we veel werk met werk maken. Hij vult aan dat wanneer dit een belangrijke barrière is we 

misschien toch iets naar voren moeten halen en niet wachten op het integrale project en het 

dan toch maar separaat moeten oppakken. 
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Naar aanleiding van de bijlagen, het onderwerp ‘Gemalen’ vraagt de heer Kuipers  of er al 

gekeken is naar welke gemalen als eerste moeten worden aangepakt.  

De heer Douwstra licht toe dat we een aantal locaties onderzoeken om beter inzicht te krijgen, 

hier is gekeken naar de omvang en schade die we denken dat deze gemalen veroorzaken. 

 

De heer Kuipers vindt dat de Hengelsportfederatie eigenlijk geen medeschrijver zou moeten  

zijn. 

De heer Douwstra legt uit dat we nauw samenwerken met de Hengelsportfederatie, maar dat 

dit onze visie is. 

 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- De beleidsmatige uitgangspunten zoals benoemd in de visie vismigratie vast te stellen; 

- Vrijgave van een voorbereidingskrediet van € 100.000,- t.b.v. visveiligheidsmaatregelen bij  

  gemaal Duurswold. 

 

 

8. Duurzaamheidsverslag 2017 

 

De heer Wollerich geeft aan dat het een weergave is van wat er is afgesproken. 

 

De heer Vertegaal zegt met betrekking tot de veenoxidatie blij te zijn dat het CO2-emissie hierin  

is opgenomen. Wellicht is de emissie nog groter dan nu in het verslag is opgenomen. 

 

De heer Kuipers merkt op dat biogas als productie-unit niet wordt meegenomen in onze  

emissie, omdat het kortcyclisch is. 

De heer Douwstra licht toe, met aanvulling door de heer Vertegaal, dat het niet fossiele  

brandstof is en dat het wordt geproduceerd uit bijvoorbeeld voedsel en het wordt ook binnen  

een jaar weer opgenomen, dus goed voor het milieu.  

 

De heer Kuipers vraagt naar aanleiding van pagina 7, punt 11 wat bedoelt wordt met ‘versleten  

gebieden’. 

De heer Douwstra antwoordt dat het gaat om gebieden waar we het water niet optimaal meer 

kunnen aan- of afvoeren, omdat de sloten niet diep genoeg meer zijn of de stuwen 

onvoldoende water afvoeren vanwege de opgetreden bodemdaling. 

 

De heer Kuipers merkt op dat woon-werk een grote post is. Hij vraagt of daar niet iets aan te  

doen is en het te stimuleren is door bijvoorbeeld E-bikes. 

De heer Douwstra legt uit dat we een fietsplan hebben. De woon-werk-kilometers staan niet in  

het overzicht. 

 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

- Kennis te nemen van het duurzaamheidsverslag 2017. 
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9. Rondvraag 

 

De heer Wollerich vraagt naar aanleiding van het vorige AB-voorstel ‘Overdracht van de 

schouwpaden’ wat er verder mee gebeurt. 

De heer Kooistra legt uit dat er tot nu toe vanuit een waterhuishoudkundig perspectief naar is 

gekeken. Na de zomervakantie wordt teruggekomen met een onderbouwing van het effect op 

de waterkwaliteit. 

 

 

 

10. Sluiting 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Jelmer Kooistra       Gerard Kuipers 

secretaris       voorzitter 


