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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 15 mei 2019 

 

Aanwezig: de heren Douwstra (portefeuillehouder), Fonhof, Hofstra, In ’t Hout en  

 mevrouw Leenders (AB-leden) 

                   de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris) 

                   mevrouw Ravesloot, bestuurs- en managementassistente (verslag) 

 

Afwezig:  de heren Van Calker (AB-lid) en Timmer (hoofd Schoon Water) 

 

 

1. Opening door de portefeuillehouder de heer Douwstra 

 

De heer Douwstra opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en doet 

mededeling van afwezigen. 

 

 

2. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

 

Mevrouw  Leenders geeft aan bereid te zijn het voorzitterschap op zich te nemen.  

Mevrouw Leenders wordt unaniem benoemd tot voorzitter van de commissie Veiligheid, 

Voldoende en Schoon Water. 

 

De heer Hofstra  geeft aan bereid te zijn het plaatsvervangend voorzitterschap op zich te  

nemen. 

De heer Hofstra wordt unaniem benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. 

 

Mevrouw Leenders neemt het voorzitterschap over van de heer Douwstra. 

 

 

3. Mededelingen 

 

Reglement van orde voor de vaste commissies uit het algemeen bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s 2010 

 

Breed gedragen in het algemeen bestuur is de wens om als lid van een commissie de vrijheid te 

hebben om bij een andere commissie aan te schuiven. Zonder daarvoor het reglement te hebben 

aangepast, wordt met de verruiming van de werkwijze van de commissies meteen gestart. Dit 

betekent dat niet-leden bij een andere commissie kunnen aanschuiven en dan als volwaardig lid 

meedraaien. Dit geldt voor de hele vergadering. Het is niet de bedoeling dat voor één of 

meerdere agendapunten een andere commissie wordt bijgewoond. 

Indien ervoor wordt gekozen om in plaats van de eigen commissie een andere commissie bij te 
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wonen dan dit graag twee dagen voorafgaand aan de commissievergaderingen te melden bij 

mevrouw Stegeman.   

 

Mevrouw Leenders zegt dat er tegenstrijdigheden in het reglement zijn geconstateerd.  

De tekst dient op elkaar afgestemd en in overeenstemming te zijn. 

De heer Hofstra is van mening dat het goed is om het reglement van orde tegen het licht te 

houden en nader te beoordelen. Mogelijk dat het in een informele bijeenkomst van het algemeen 

bestuur besproken kan worden. 

De heer Van der Laan zegt dat er tot op heden flexibel is omgegaan met het reglement met name 

inzake het inspreken door mensen op de publieke tribune. 

Mevrouw Leenders zal haar opmerkingen mailen naar de heer Van der Laan. 

De heer Van der Laan zal de op- en aanmerkingen op het reglement van orde ter behandeling 

doorgeven aan de bestuurskundige, mevrouw Hidding. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 29 mei 2019 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Vervanging gemaal Weerdijk 

 

Mevrouw Leenders geeft in het kort weer wat het bestuursvoorstel inhoudt. 

De heer Douwstra geeft een mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel. 

 

De heer Fonhof zegt dat voorliggend bestuursvoorstel een verhoging van het krediet betreft van 

een eerder genomen besluit. De meerkosten worden mede veroorzaakt omdat de bouwkosten 

met 15% zijn verhoogd (marktwerking). Gezien deze verhoging wordt verzocht om de ramingen 

in de begroting na te zien of deze verhoging ook van toepassing is voor de werken die nog 

gepland staan zodat we vroegtijdig kunnen anticiperen op gevolgen voor de begroting en/of 

meerjarenraming. 

 

Mevrouw Leenders vraagt of de mogelijkheid bestaat om de rest van de kleine gemalen ook 

visvriendelijk te maken. 

De heer Douwstra antwoordt dat de gemalen op orde zijn en er de komen jaren geen gemalen op 

de planning staan voor renovatie of vervanging. Indien er te zijner tijd een gemaal aangepast 

moet worden zullen de mogelijkheden voor aanpassingen ten behoeve van visvriendelijke 

maatregelen meegenomen worden. 

De heer Van der Laan zegt dat er een exploitatiebudget in de begroting is opgenomen voor groot 

onderhoud van gemalen. Dit betreft regulier werk. De gemalen worden zo lang mogelijk in bedrijf 

gehouden. Als het gemaal technisch is afgeschreven, is er een keuzemoment voor renovatie of 

nieuwbouw van het gemaal. Bij nieuwbouw wordt altijd een voorstel aan het bestuur gedaan. 

Indien visvriendelijkheid of visveiligheid eerder aan de orde komt en hiervoor aanpassingen 

noodzakelijk zijn zal dit aan het bestuur worden voorgelegd. 

 

De heer Hofstra vraagt wat wordt bedoeld dat bij kleine gemalen de aanpassingen voor het 

visveilig maken wordt gestimuleerd als de bedrijfszekerheid moet worden gegarandeerd.  
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De heer Van der Laan antwoordt dat indien aanpassingen noodzakelijk zijn voor het bedrijfszeker 

maken van een gemaal, visvriendelijke aanpassingen worden meegenomen. Er wordt zoveel 

mogelijk werk met werk gemaakt. 

 

De heer Hofstra vraagt of een vijzelgemaal bedrijfszekerder is dan een centrifugaalpomp. 

De heer Van der Laan antwoordt dat een vijzelgemaal met minder verstoringen te maken heeft. 

Bij kleinere gemalen wordt normaal gesproken gebruik gemaakt van een centrifugaalpomp. 

Vijzels worden bij de grotere gemalen geplaatst. Een vijzelgemaal is standaard visvriendelijker 

dan een centrifugaalpomp.  

 

De heer Hofstra zegt dat het gebruik van een vijzelgemaal een energiebesparing oplevert van  

15-20% en vraagt hoeveel een gemaal verbruikt aan energie. 

De heer Douwstra antwoordt dat er voor dit gemaal een raming is opgesteld en dat het ongeveer 

600 draaiuren heeft en dat is 1500 kWh.  

Dit geeft een besparing van ongeveer € 130,- á € 140,- per jaar. 

Het is een marginale winst op het totaal verbruik aan energie door het waterschap. 

 

De heer In ’t Hout vraagt hoe het met de visveiligheid gesteld is bij de gemalen voorafgaande en 

na het gemaal Weerdijk. 

De heer Douwstra antwoordt dat het gemaal Weerdijk direct loost op het Termunterzijldiep, en 

dat vanaf hier de vissen veilig de zee kunnen bereiken. 

 

De heer Douwstra deelt mede dat er onderzoek wordt uitgevoerd ten aanzien van mogelijke 

aanpassingen aan het boezemgemaal Duurswold (capaciteitsuitbreiding). Voor dit onderzoek is 

een budget beschikbaar gesteld. Een nader (investerings)voorstel wordt aan het bestuur 

voorgelegd. 

  

Mevrouw Leenders zegt dat de notitie vismigratie de richtlijn is en wordt gevolgd bij aanpassing of 

vernieuwing van onderhoudswerken.  

 

Mevrouw Leenders geeft een korte samenvatting van de bevindingen van de commissie en zal dit 

in de vergadering van het algemeen bestuur mededelen. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

In te stemmen met de aanleg van een visveilig gemaal Weerdijk en het hiervoor beschikbaar 

gestelde krediet van € 185.000,- met € 102.000,- te verhogen tot € 287.000,-. 

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer Hofstra vraagt hoe om wordt gegaan met meldingen zoals de aangetroffen vreemde stof 

in een sloot in Winschoten. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de Landelijke Handhaving strategie wordt gevolgd zoals 

vastgesteld in het algemeen bestuur. 

 

De heer Fonhof deelt mede dat hij zeer waarschijnlijk niet aanwezig is bij de vergadering van het 

algemeen bestuur op 29 mei a.s. Mogelijk dat hij ook niet aanwezig kan zijn bij de extra plenaire 

vergadering van het algemeen bestuur op 11 juni a.s. 
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De heer Van der Laan verwijst de heer Fonhof naar de bestuurskundige, mevrouw Hidding om dit 

door te melden. 

 

De heer In ’t Hout vraagt hoeveel kilometers maaipad wordt doorgezaaid en welk mengsel 

hiervoor wordt gebruikt. Tevens wordt gevraagd wat de kosten hiervan zijn en wat de doelstelling 

van het onderhoudspad is. 

 

Het antwoord zal worden opgenomen in een kader. 

 

Het maaipad is belangrijk voor onze eigen onderhoudsdienst om het pad goed berijdbaar en 

veilig te houden. Een goede grasmat is daarbij belangrijk. Ons maaipad is daarnaast van belang 

om het maaisel uit de sloten te verwerken waardoor er wel ruigte kan ontstaan.  

In het Onderhoudsbeheerplan wordt de functie van de onderhoudspaden nader uitgelegd. Deze 

wordt in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2019 ter besluitvorming voorgelegd.  

 

Voor het herstel van onze infrastructuur gebruiken we de laatste jaren voor een bedrag van ca.  

€ 9.000 graszaad. Dit graszaad is gebruikt voor schadeherstel aan maaipaden, taluds, terreinen 

en waterkeringen als gevolg van diverse herstelwerkzaamheden en gebruik van onze 

infrastructuur door de eigen medewerkers, recreanten en aanliggende grondgebruikers.  

Als gevolg van inzet op diverse terreinen kunnen we niet concreet zeggen over hoeveel kilometer 

maaipad het graszaad is gebruikt. 

We gebruiken het grasmengsel BG11 voor een relatief snel gesloten en stevige zode. Hiermee 

voorkomen we de snelle groei van (voor de omgeving) ongewenste soorten op de kale plekken. 

In het verleden hebben we proeven uitgevoerd met andere grasmengsels, maar dat leverde niet 

het gewenste resultaat op. 

 

Mevrouw Leenders zegt dat technische vragen ook altijd per mail aan de ambtelijke organisatie 

kunnen worden gesteld. De ambtelijke organisatie kan de vraag dan rustig onderzoeken en 

beantwoorden. 

 

Mevrouw Leenders vraagt of de vragen en antwoorden, zoals behandeld tijdens de 

commissievergadering, ook beschikbaar zijn voor de overige leden van het algemeen bestuur. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de concept-verslagen van alle drie de commissies ter 

kennisname aan het algemeen bestuur worden gezonden voorafgaande aan de vergadering 

waarin de betreffende bestuursvoorstellen worden behandeld. 

 

 

7. Sluiting 

 

Mevrouw Leenders bedankt een ieder voor diens inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2019. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Joke Leenders, 

secretaris         voorzitter 


