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Commissie Veiligheid, 
Voldoende en Schoon Water  
 

 

Concept verslag commissievergadering  

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 16 september 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:    De heer Fonhof (AB-lid) 

 

 

 

1. Opening  

 

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

 

 

2. Mededelingen 

 

De heer Douwstra deelt mede dat sinds vorige week alle zuiveringen wekelijks worden 

bemonsterd op het Corona-virus ten behoeve van het landelijke Corona-dashboard. 

De heer Timmer zegt dat de frequentie van bemonstering mogelijk wordt verhoogd. Ook bestaat 

de mogelijkheid dat wordt opgeschaald om bemonsteringen uit te voeren buiten de zuiveringen 

zoals bijvoorbeeld het rioolwaterstelstel. 

Het waterschap financiert deze extra onderzoeken niet. Er vindt overleg met het RIVM plaats 

omtrent de extra kosten die door het waterschap worden gemaakt. 

Via onderstaande link is het dashboard te volgen: 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR01/rioolwater 

 

De heer Hofstra vraagt hoe gevoelig een watertest is, bij hoeveel besmettingen kun je een 

besmettingshaard detecteren.  

De heer Timmer antwoordt dat waarschijnlijk 1 op 100 is te meten (1 zieke op 100 personen). Het 

gaat niet om individuen maar om signalering van besmettingshaarden.  

 

De heer Van der Laan deelt mede dat de geluidsbanden van de commissievergaderingen vanaf 

heden, de dag na de vergadering, ook op het internet worden gepubliceerd in het kader van de 

openbaarheid van bestuur. 

 

De heer Van der Laan deelt mede dat de informerende AB-bijeenkomsten van 16 en 22 

september 2020 live worden gestreamd.  

De heer In ’t Hout vraagt waarom er is gekozen om de informerende AB-bijeenkomsten te 

scheiden van de commissiebijeenkomsten en waarom deze naar de avond zijn verplaatst. 

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR01/rioolwater
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Mevrouw Leenders antwoordt dat dit is besproken in de vergadering van de agendacommissie en 

dat is afgesproken om de gewijzigde aanvangstijden van de commissies en de informerende AB-

bijeenkomsten in beginsel voor de tweede helft van dit jaar te handhaven. Voor volgend jaar 

wordt dit opnieuw beoordeeld. (De verslagen van de agendacommissie staan in ibabs.) 

De heer Hofstra zegt dat de vergaderingen zijn gesplitst omdat niet alle leden van het algemeen 

bestuur om 08.00 uur aanwezig kunnen zijn bij een informerende bijeenkomst voorafgaande aan 

de commissievergadering die normaliter om 10.00 uur beginnen. 

Omdat de informerende AB-bijeenkomsten naar de avond zijn gegaan beginnen de 

commissievergaderingen om 09.00 uur. 

 

 

3. Verslag vergadering d.d. 19 augustus 2020 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 3, 4e alinea 

De heer Van Calker vindt de toename aan fte verontrustend. 

 

Blz. 5/6, laatste alinea 

De heer In ’t Hout vraagt of de Drentsche Hoofdvaart naast waterafvoer ook wordt gebruikt voor 

wateraanvoer. 

De heer Van der Laan antwoordt dat er via de Drentsche Hoofdvaart water wordt afgevoerd maar 

ook in geringe mate wordt aangevoerd. De vijvers in het stedelijk gebied Assen worden 

bijvoorbeeld gevoed vanuit de Drentsche Hoofdvaart. 

 

Blz. 6, 3e alinea, voorlaatste zin 

De heer Van Calker gaat er vanuit dat er, in een bepaald gebied, binnen 24 uur van volledige 

wateraanvoer naar volledige waterafvoer is gegaan omdat er extreem veel water is gevallen. 

 

 

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 30 september 2020 

 

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

5. Aanvullend voorbereidingskrediet en krediet grondaankopen Tussenklappenpolder 

 

De heer Douwstra geeft een mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel.  

Vorig jaar is er een voorbereidend krediet beschikbaar gesteld. Het voorontwerp van het plan is 

gereed. Hierin komen nog een tweetal punten naar voren die nader onderzoek behoeven. Een 

aantal zaken waren al bekend zoals veel wisselende grondlagen in dit gebied en dat er veel 

kruisingen aanwezig zijn met kabels en leidingen. Omdat het de waterveiligheid betreft dient er 

nader onderzoek te worden uitgevoerd. De benodigde gronden kunnen wel alvast worden 

aangekocht. Ten zuiden van de brug is een gedeelte van de kade afgekeurd. Normaliter wordt dit 

opgenomen in de meerjarenplanning. Echter omdat men hier nu bezig gaat is er voor gekozen 

om dit in één werk uit te voeren. Verwacht wordt dat de totale werkzaamheden uitgevoerd 

worden binnen de geraamde kosten. 
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De heer Hofstra zegt dat genoemde bijlage op blz. 2 van het bestuursvoorstel (Tekening 

voorkeursalternatief Tussenklappenpolder) ontbreekt in ibabs. 

 

De bijlage is direct na de vergadering geplaatst in ibabs.  

 

De heer Hofstra vraagt of “piping” een onderstroom van water is onder de kade door maar wat 

geen kwel is.  

De heer Douwstra antwoordt dat piping wordt veroorzaakt door boring in diepere gronden. De 

grond wordt geroerd en omdat er aan de ene kant druk is van water en aan de andere kant deze 

druk er niet is. 

De heer Van der Laan licht toe dat het verschil tussen “piping” en kwel is dat piping een 

zandmeevoerende wel (opborrelend water) toont en dat kwel alleen uit gwater bestaat. 

Piping kan de kering aan de onderkant verzwakken. 

 

De heer Hofstra merkt op dat het een zichtbaar project is, zowel door het aantal betrokken 

partners alsook omdat het zichtbaar is vanaf de N33 en als zodanig een belangrijk project is. 

De heer Hofstra vraagt zich af hoe het kan dat het register over de leidingen in de grond afwijkt 

van de praktijk. 

De heer Douwstra zegt dat de variatie aan kruisingen de afwijkingen veroorzaken. De gestuurde 

boringen geven een bredere verstoring van de gronden dan in het verleden waarbij alleen buizen 

werden geplaatst. De boorgaten van een gestuurde boring zijn veel groter dan de te plaatsen 

buizen of kabels. De variatie en hoeveelheid aan kabels en leidingen ter plaatse is groot. 

Deze kabels en leidingen dienen goed in beeld te zijn om het definitief ontwerp gedegen te 

kunnen maken. 

De heer Van der Laan zegt dat door zorgvuldig vooronderzoek de risico’s worden verminderd en 

dat de aanbestedingsprijs waarschijnlijk lager zal kunnen zijn omdat de aannemer minder risico 

hoeft te nemen. 

 

De heer Van Calker vraagt of de calculatie van het voorbereidingskrediet vorig jaar niet goed is 

gedaan omdat er nu een aanvullend voorbereidingskrediet wordt gevraagd. 

De heer Douwstra antwoordt dat de kosten binnen het totaal geraamde budget blijven en zegt dat 

bij de eerdere aanvraag voor het voorbereidingskrediet al is aangegeven dat er rekening mee 

gehouden moest worden dat er mogelijke problemen te verwachten waren. 

De heer Van Calker zegt dat Tussenklappen een bijzondere polder betreft omdat er een 

stikstoffabriek wordt gerealiseerd, er zijn windmolens en zonnepanelen aanwezig evenals een 

gaslocatie en vraagt of dit invloed heeft op de zwaarte van vereisten en/of normen. 

De heer Douwstra antwoordt dat de provincie de normen voor de waterkeringen bepaalt. Voor 

Tussenklappenpolder is de kwetsbaarheid van de polder het uitgangspunt voor de gestelde 

normen. De bouw van de stikstoffabriek is later bekend geworden toen de plannen voor het 

versterken van de kade al bekend waren. Er komt een extra kade om de stikstoffabriek. De 

Gasunie realiseert deze kade op eigen kosten. Dit was één van de voorwaarden die door het 

waterschap is gesteld in de verleende vergunning. 

 

De heer Van Calker vraagt hoeveel gronden er aangekocht moeten worden. 

De heer Van der Laan antwoordt dat voor het aanbrengen van een steunberm ten behoeve van 

de stabilisatie van de kade gronden worden aangekocht omdat dit extra ruimte vraagt. Dit is 

alleen voor het gedeelte kade die is afgekeurd. Het betreft ruwweg een strook van 20 meter langs 

de dijk die is afgekeurd. 
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De heer In ’t Hout vraagt of de doorgestoken kade in 1998 zwakker is ten opzichte van de rest 

van de kade. 

De heer Douwstra antwoordt dat de kade ter plekke van de doorsteek veel breder is. 

De heer Van der Laan zegt dat ter plekke van de doorsteek de kade ook is afgekeurd en in de 

sonderingen te zien is dat er in de grond is gewoeld. Dit is in de bodemlagen te zien. 

De heer In ’t Hout vraagt of er nog een financiële bijdrage ter compensatie bij de provincie kan 

worden gevraagd voor aanpassing van dit gedeelte kade gezien de calamiteit in 1998. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de dijk een kerntaak is van het waterschap en niet van de 

provincie. De calamiteit van 1998 is toen financieel afgehandeld. 

Het waterschap is als beherende organisatie van de dijk verantwoordelijk voor de veiligheid van 

de dijk en de kosten zijn dan ook voor het waterschap. 

De benodigde werkzaamheden hebben puur met stabiliteit van de dijk te maken en niet met de 

hoogte van de dijk. 

 

Mevrouw Leenders zegt dat in beginsel het totale budget hoog is ingeschat maar dat dit wel 

nodig blijkt. In de voorcalculatie waren de bijzonderheden al meegenomen. 

 

Bevindingen 

De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

1. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 440.000,- voor 

aanvullende onderzoeken en een aansluitend waterkeringstraject. 

2. Een krediet voor grondaankopen van € 370.000,- beschikbaar te stellen voor de 

versterking van de regionale waterkering Tussenklappenpolder. 

 

 

6. Rondvraag 

 

De heer In ’t Hout merkt op dat hij aan betreffende mensen heeft aangegeven dat de uitkomende 

bagger waarschijnlijk niet hoeft te worden ontvangen op grond rondom het gebied van de rwzi 

Veendam omdat hier mogelijk bruinrot aangetroffen is. Gevraagd wordt of deze gronden niet 

gebruikt kunnen worden bij het project Tussenklappen. 

De heer Van der Laan antwoordt dat de ontvangstplicht van uitkomende bagger ook hier geldt. 

Bruinrot geeft geen problemen als het slib op de kant wordt gedeponeerd en ter plekke indroogt. 

Bruinrot is dan niet actief. Indien de grondeigenaren het niet zelf willen verwerken en willen laten 

afvoeren dan zijn de verwerkingskosten voor de ontvangstplichtige grondeigenaren.  

Er wordt door het waterschap altijd een beroep gedaan op de ontvangstplicht van de 

grondeigenaren.  

Bruinrot wordt niet door het waterschap bemeten. Andere organisaties toetsen op bruinrot in de 

landbouwgebieden. 

 

De heer In ’t Hout constateert dat het waterschap faciliteert bij de aanleg van het zonnepanelen 

veld Tussenklappen door het accepteren van het leggen van kabels door het maaipad.  

De heer In ’t Hout vraagt zich af of het waterschap hier in de toekomst geen problemen mee krijgt 

en of het waterschap geen concurrentiepositie inneemt ten aanzien van de boeren. 

De heer Van der Laan antwoordt dat vergunningaanvragen voor kabels en leidingen op of in 

gronden van het waterschap altijd worden beoordeeld volgens onze Keur en de voor- en nadelen 

voor het waterschap. De aanvragen worden bekeken vanuit onze taken en de vergunningen 

worden altijd voorzien van vergunningsvoorwaarden om onze taak nu en in de toekomst goed te 

blijven uitvoeren.  
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De heer Van Calker vraagt of er tijdens de droge periode meer water is aangevoerd dan in 

2018/2019 mede gelet op de aanwezigheid van meer en grotere haspels. 

De heer Van der Laan antwoordt dat hier nog geen zicht op is. Vanaf november kan dit worden 

beoordeeld. Bij Dorkwerd wordt nu ook nog water ingelaten omdat het op dit moment nog erg 

droog is. De evaluatie van de droogte periode wordt in maart bij de jaarrekening gevoegd. 

Indien er eerder relevante informatie beschikbaar is zal dit worden gedeeld met het algemeen 

bestuur. 

De heer Van Calker heeft alleen maar positieve reacties ontvangen vanuit het gebied over de 

geleverde watervoorziening door het waterschap tijdens de droge periode. 

De heer Van der Laan merkt op dat we dit jaar het maximum aan capaciteit aan watertoevoer 

hebben bereikt. Dit wordt mede veroorzaakt door de toename en inzet van veel meer 

beregeningshaspels. 

De heer In ’t Hout zegt dat de haspelgrootte niet van invloed is op het waterverbruik maar de 

capaciteit van de pomp bepalend is. 

De heer Van der Laan zegt dat het aantal haspels enorm is toegenomen. 

De heer Douwstra geeft aan dat de capaciteit van de beregeningsinstallaties inmiddels groter is 

dan de mogelijke capaciteit aan watertoevoer. 

  

 

7. Sluiting 

 

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

 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2020. 

 

 

 

Jan van der Laan,     Joke Leenders, 

secretaris         voorzitter 


