Commissie Veiligheid,
Voldoende en Schoon Water
Concept verslag commissievergadering
Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 5 februari 2020
Aanwezig: mevrouw Leenders (voorzitter), de heren Van Calker, Douwstra
(portefeuillehouder), Hofstra en In ’t Hout (AB-leden)
de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris),
de heer Timmer, hoofd Schoon Water
mevrouw Ravesloot, bestuurs- en managementassistente (verslag)
Afwezig:

1.

de heer Fonhof

Opening
Mevrouw Leenders opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen
De heer Van der Laan deelt mede dat de bestuursstukken eenmalig in iBabs gezet worden zoals
in de vorige vergadering is besproken. Hiermee kunnen de opmerkingen uit de
commissievergaderingen eenvoudig meegenomen worden naar de vergaderingen van het
algemeen bestuur. Vorenstaande en onderstaande is ook reeds op bestuursnet geplaatst.
Planningsschema
De bestuursstukken staan een geruime tijd in IBABS voordat uiteindelijk behandeling in het AB
plaatsvindt. Dit betekent dat in veel gevallen het planningsschema niet meer actueel is. Om zo
actueel mogelijk te zijn is er voor gekozen om het planningsschema pas in IBABS te plaatsen op
het moment dat ook de concept-verslagen van de commissievergaderingen worden geplaatst.
Mevrouw Leenders deelt mede dat zij niet aanwezig is bij de vergadering van het algemeen
bestuur op 26 februari 2020. De heer Hofstra zal de commissievergadering zo nodig
terugkoppelen in de vergadering van het algemeen bestuur.

3.

Verslag vergadering d.d. 30 oktober 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Blz. 2 Slibstrategie
De heer Van Calker vraagt of zijn conclusie klopt dat de slibverwerking opnieuw is aanbesteed.
Mevrouw Leenders antwoordt bevestigend en zegt dat dit op Bestuursnet is geplaatst.
De heer Van Calker vraagt of de huidige werkwijze tot en met 2020 wordt gehanteerd.
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De heer Douwstra antwoordt bevestigend. Het contract met Swiss Combi loopt tot en met 2020.
Per 2021 is een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.
Naar aanleiding van de bijlage bij het verslag:
De heer In ’t Hout zegt dat “niet blijvend grasland (Gras tijdelijk)” een gangbare code is in de
landbouw. Dit wordt volgens spreker ten onrechte als natuur aangemerkt.
De heer In ’t Hout vraagt of de gebruikte Basisregistratie Regelpercelen actueel is.
De heer Van der Laan antwoordt dat de actuele gegevens worden gebruikt zoals deze worden
aangeleverd door de agrariërs zelf.

4.

Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 26 februari 2020
De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

Evaluatie droogte 2019
Mevrouw Leenders geeft een beknopte weergave van het beschrevene in het bestuursvoorstel.
De heer Douwstra geeft een mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel. Een aantal
knelpunten zijn in eigen beheer of met de vrijgegeven budgetten opgelost. Een aantal
aanpassingen zijn te duur voor een definitieve oplossing en hiervoor zullen tijdelijke maatregelen
worden genomen tijdens een droogteperiode. Een aantal noodzakelijke aanpassingen is op geld
gezet en betreft voorliggend voorstel.
De heer Van der Laan deelt mede dat de tekst in het voorstel onder het kopje “AB Voorstel” iets
anders geformuleerd dient te worden.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om te besluiten en niet om voorstellen te doen. Hiermee
dient in de 2e zin te staan: “Een krediet van € 792.000,- beschikbaar te stellen om ons
watersysteem in enkele gebieden droogtebestendiger te maken.”
Aangezien de commissies geen tekstvoorstellen voor een bestuursvoorstel kunnen doen, zal de
aanpassing in de bevindingen worden opgenomen.
De heer In ’t Hout zegt dat het hem ontbreekt aan inhoudelijke kennis om het voorliggend
bestuursvoorstel in detail te beoordelen en vertrouwt op de expertise van betreffende mensen in
de ambtelijke organisatie en kan zich volledig vinden in het bestuursvoorstel.
De heer Van Calker kan zich vinden in de gekozen oplossing om pompen te plaatsen bij
eventuele droogte.
De heer Van Calker concludeert dat er veel water is opgepompt, zowel via het oppervlaktewater
als ook via grondwater en deelt mede dat de mensen in het gebied zich hier zorgen over maken.
Door onttrekking van grondwater gebeurt er immers iets in de bodem.
De heer Douwstra antwoordt dat spoor 4 hier op ingaat door dergelijke zaken te onderzoeken.
De heer Van Calker vraagt of de waterverdeling tijdens droogteperiodes is vastgelegd.
De heer Douwstra zegt dat er overleggen plaats vinden tussen verschillende organisaties hoe om
te gaan met de verdeling van het beschikbare water in droogteperiodes. Ook wateraanvoer vanuit
het IJsselmeer wordt landelijk besproken.
Bij deze besprekingen is ons waterschap zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd.
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De heer Van Calker merkt op dat in het AB-voorstel het woordje “droogtebestendig” wordt
genoemd, maar een gebied droogtebestendig maken kan volgens spreker niet worden
gerealiseerd. Beter kan het woord “droogtebestendiger” worden genoemd (zie bovenstaande
aanpassing in het AB-voorstel).
De heer Hofstra vraagt hoe spoor 1 zich in orde van grootte houdt ten opzichte van de overige
sporen (2, 3 en 4).
De heer Douwstra antwoordt dat de benodigde aanpassingen zoals genoemd onder spoor 1 door
het waterschap zelf kunnen worden uitgevoerd en opgelost.
Een aantal aanpassingen zijn reeds uitgevoerd zoals genoemd onder spoor 1. De overige sporen
(2, 3 en 4) zijn ook erg belangrijk voor de langere termijn. Hunze en Aa’s zit aan tafel bij de
diverse landelijke overleggen waar de benodigde aanpassingen worden behandeld.
De heer Hofstra vraagt of het grondwater weer op peil is en vraagt of hieromtrent een doorkijk
kan worden gegeven naar 2020.
De heer Douwstra antwoordt dat het grondwater weer binnen de bandbreedte valt in het gehele
gebied met uitzondering van het gebied De Hondsrug. Om het grondwater op peil te krijgen in het
gebied De Hondsrug is een natte winter-, zomer- en nog eens een winterperiode nodig.
De heer Hofstra vraagt of de dondergroene blokjes in de bijlage gerealiseerde werkzaamheden
zijn die door het waterschap zelf zijn uitgevoerd en/of gefinancierd of zijn hier derden bij
betrokken.
De heer Douwstra antwoordt dat alle groene blokjes werken zijn die gereed zijn.
Indien de aanpassing het algemeen belang dient worden de kosten betaald door het waterschap.
Indien er een specifiek belang wordt gediend betaalt diegene waarvoor de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
De heer Hofstra vraagt hoe de vinger aan de pols wordt gehouden daar waar andere financiering
dan door het waterschap nodig is.
De heer Douwstra antwoordt dat voor de punten die overblijven aandacht is en dat bij
toekomstige projecten wordt getracht om aanpassingen te combineren met de uit te voeren
projecten.
Mevrouw Leenders vraagt wat de mogelijkheden zijn als de grenzen van de aanpassingen ten
behoeve van wateraanvoer/voorzieningen zijn bereikt.
De heer Douwstra antwoordt dat dan de verdringingsreeks wordt toegepast.
Mevrouw Leenders vraagt of de verdringingsreeks ook is toegepast in 2019 en of dit is
geëvalueerd.
De heer Douwstra antwoordt dat er landelijk een nieuwe verdringingsreeks in voorbereiding is.
De heer Van der Laan deelt mede dat in het afgelopen jaar tijdens de droogteperiode onze
verdringingsreeks is toegepast door het instellen van beregeningsverboden
(= eerste stap in de verdringingsreeks).
Naar aanleiding van de landelijke Droogtetafel maken alle waterschappen voor hun eigen gebied
een analyse. Hunze en Aa’s past de verdringingsreeks tijdens een droogteperiode al snel toe.
De heer In ’t Hout vraagt of er ook naar alternatieven wordt gekeken. Mogelijk dat Google hun
bedrijfsproces kan koelen met zeewater bijvoorbeeld.
De heer Van der Laan antwoordt dat er overleg gaande is met verschillende instanties om de
juiste dingen vóór de aanlegfase van dergelijke bedrijven te regelen in het gebied.
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Mevrouw Leenders stelt dat een evaluatie wordt gehouden op basis van het doel en vraagt wat
het doel is voor het komend jaar. Het doel wordt gemist in voorliggende evaluatie.
De heer Van der Laan antwoordt dat het doel is hoe we optimaal gebruik kunnen maken van het
beschikbare water. In overleg met de gebruikers en in samenwerking met betreffende overheden
wordt beoordeeld hoe het water zo goed mogelijk te gebruiken (spoor 3).
De heer Hofstra vraagt of bekend is of de akkerbouwers zich voorbereiden op de komende
zomerperiode, die mogelijk weer een droge periode kan zijn.
De heer Douwstra antwoordt dat in het najaar tijdens een voorlichtingsavond in het Drentsche Aa
gebied met betreffende ingelanden is afgesproken dat er gezamenlijk en gericht wordt bekeken
wat wel en niet mogelijk is tijdens een droogteperiode ten aanzien van beregening.
De telers wordt ook gevraagd om rekening te houden waar men welke gewassen teelt.
De heer Hofstra vraagt of de hoog salderende en/of kapitaalintensieve soorten de
Verdringingsreeks ook beïnvloedt.
De heer Van der Laan antwoordt dat aanpassing van de verdringingsreeks nog niet aan de orde
is en voor komende zomer ook nog niet geregeld is.
De heer Van Calker vraagt of bekend is hoeveel m3 water er wordt verpompt door de
landbouwers.
De heer Van der Laan antwoordt dat bij aanvang van de beregening contact dient te worden
opgenomen met de peilbeheerders van het waterschap. De peilbeheerders hebben daarmee
goed inzicht in het waterverbruik in de diverse gebieden.
Mevrouw Leenders vat het besprokene als volgt samen:
Het voorstel is uitgebreid besproken. De commissie staat positief tegenover spoor 1.
Er wordt erkend dat er grenzen zijn aan wat we zelf kunnen doen om de droogte te bestrijden en
dat we daarvoor de sporen 2,3 en 4 hard nodig hebben.
Bevindingen
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
Kennis te nemen van de evaluatie van de droge zomer van 2019.
Een krediet van € 792.000,- beschikbaar te stellen om ons watersysteem in enkele gebieden
droogtebestendiger te maken.

6.

Vaststelling peilbesluit Westerpolder-Vestdijklaan
De heer Douwstra geeft een mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel. Er zijn geen
zienswijzen ingediend op voorliggend peilbesluit.
De heer In ’t Hout vraagt waar betreffende peilbesluitgebieden topografisch liggen.
De heer Van Laan wijst dit aan op de toegevoegde overzichtskaart. Het 3e gebied waar nog een
peilbesluit voor opgesteld moet worden ligt aan de westzijde van de A28. De overige peilbesluiten
in het aangrenzend gebied zijn vastgesteld in 2016.
Mevrouw Leenders vraagt of de Leidraad peilbesluiten 2007, waarop het voorliggend peilbesluit
is gebaseerd, nog actueel is en of het geen tijd is voor een nieuwe leidraad.
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De heer Douwstra antwoordt dat de Leidraad peilbesluiten 2007 nog actueel is en door de
provincie is opgesteld. Indien het waterschap zelf ander beleid aanneemt dient het waterschap
ook de nadeelcompensatie zelf de betalen.
Volgens mevrouw Leenders was dit niet het geval bij het Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden. Bij dit waterschap werd een eigen peilbeleid gehanteerd. De nadeelcompensatie
werd niet betaald door het waterschap. Dit was juridisch afgedekt en dit gold voor langere termijn
(20 jaar).
De heer Van der Laan deelt mede dat op dit moment het beleid wordt gevolgd van peil volgt
functie.
Bevindingen
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
Het peilbesluit Westerpolder-Vestdijklaan vast te stellen.

7.

Rondvraag
De heer In ’t Hout vraagt naar de stand van zaken betreffende zijn vragen over de schouw die
bilateraal met de heer Van der Laan zijn besproken.
De heer Van der Laan antwoordt dat de organisatie bezig is om de schouw over meerdere jaren
te evalueren.

8.

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

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2020.

Jan van der Laan,
secretaris

Joke Leenders,
voorzitter
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