Commissie
Financiën en Algemene Zaken
Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 16 september 2020

Aanwezig:

de heren Sinnema (voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Bruning, De Graaf,
Paapst, Visser en mevrouw Beuling
de heer Bolding, controller (secretaris) en mevrouw Ampak, bestuurs- en
managementassistent (verslag)

Afwezig:

de heer Blaauw en mevrouw Ten Have

1. Opening
De heer Sinnema opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ) en heet
een ieder welkom.

2. Mededelingen
Vanwege de coronamaatregelen kunnen openbare commissievergaderingen niet worden bezocht door
publiek. De (geluids)opnames van de openbare commissievergaderingen worden daarom op de website
geplaatst.
Er zijn twee fysieke informerende AB-bijeenkomsten gepland:
16 september 2020 om 20.00 uur:
- Maaionderhoud
- Ontwerp-projectplannen beekverhoging Zeegserloopje, Anloërdiepje, Taarlooschediep en
regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon
22 september 2020 om 20.00 uur:
- Belastingvoorstellen
De leden van de commissie FAZ vragen of er een herinneringsmail inzake de informerende
AB-bijeenkomsten aan de leden van het algemeen bestuur kan worden gestuurd en vragen of de
informerende AB-bijeenkomsten in de Ibabs-agenda kunnen worden opgenomen.
De informerende AB-bijeenkomsten van 16 en 22 september 2020 zijn in de Ibabs-agenda
opgenomen. De leden van het algemeen bestuur zijn via een notificatiemail op de hoogte gesteld.

3. Verslag vergadering d.d. 19 augustus 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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De heer Bruning vraagt naar aanleiding van agendapunt 6. Meerjarenraming 2021-2024; 2e alinea op
pagina 2 naar de huidige stand van zaken met betrekking tot het uitkeren van dividend door de
Nederlandse Waterschapsbank (NWB).
De heer Batelaan antwoordt dat er op dit moment geen aanvullende informatie is. In oktober 2020 vindt
er een bijeenkomst met de NWB plaats.

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 30 september 2020
De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Aanvullend voorbereidingskrediet en krediet grondaankopen Tussenklappenpolder
Mevrouw Beuling merkt op het een goede zaak te vinden dat er extra onderzoek tijdens de voorbereiding
plaatsvindt. Hierdoor verschuift echter de verhouding van het voorbereidingsbudget (33%) ten opzichte
van het totaal geraamd budget in de meerjarenraming. Heeft dit consequenties voor het totale
projectbudget?
De heer Batelaan licht toe dat in de planning wordt geschoven. Dit geeft een wat vertekend beeld. Er is
geen wijziging van het totale budget. Er zijn geen overschrijdingen, enkel verschuivingen.
De heer Bolding licht in het kort de berekening van de voorbereidingkosten toe. 33% is gebaseerd op
€ 3,6 miljoen. Als dit wordt afgezet tegen het krediet van € 4,5 miljoen dan betekent dit rond de 24%
voorbereidingskosten in zijn totaliteit.
Mevrouw Beuling geeft aan dat er een stuk wordt meegenomen (Duurkenakker, traject 6) en vraagt of
hiervoor budget in het Masterplan Kaden is opgenomen of onder een andere post.
De heer Batelaan zegt toe dat het antwoord in een kader in het verslag wordt opgenomen.
Tussenklappenpolder maakt geen onderdeel uit van Masterplan Kaden, de hoogte van de kade
voldeed. Het stuk kade ter hoogte van Duurkenakker zat eerst niet in het huidige project, maar bleek bij
een eerste inventarisatie niet te voldoen aan de stabiliteitseisen. De financiering van dit traject valt
onder het huidige project.
Mevrouw Beuling merkt op dat er gronden afkomstig van andere overheden zijn. Zijn de belangen van de
andere overheden ook zo groot dat de gronden wellicht om niet overgaan van overheid naar overheid?
De heer Batelaan merkt op dat, mocht het zo zijn dat het andere overheden betreft, er goede afspraken
zijn gemaakt. Dit zal voor een groot deel wederkerig zijn en uitgaande van marktconforme bedragen.
Bevindingen
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
- een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 440.000,- voor aanvullende
onderzoeken en een aansluitend waterkeringstraject;
- een krediet voor grondaankopen van € 370.000,- beschikbaar te stellen voor de versterking van
de regionale waterkering Tussenklappenpolder.

6. Projectplan Beekherstel Witterdiep
De heer Bruning merkt op dat er één zienswijze is ingediend. Zijn er ook andere zienswijzen geweest
behalve deze?
De heer Batelaan antwoordt dat er geen andere zienswijzen zijn ingediend.
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De heer De Graaf geeft aan dat dit een mooi voorbeeld is van hoe met gebiedsontwikkeling verschillende
dingen worden gecombineerd en kansen worden benut. Merkt het waterschap hier financieel ook iets
van? Het project wordt immers opgepakt met diverse partijen. Heeft dit positieve gevolgen (bijvoorbeeld
werk met werk maken) voor de investeringen van het waterschap?
De heer Batelaan antwoordt dat er meer wordt gedaan met minder, voor het algehele beeld en herstel is
dit positief. Er wordt ruimschoots binnen het beschikbare budget gebleven.
Bevindingen
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
- het ‘Projectplan Beekherstel Witterdiep’ vast te stellen;
- de reactienota ‘Projectplan Beekherstel Witterdiep’ vast te stellen.

7. Rondvraag
De heer Bruning merkt naar aanleiding van de Rapportages NBK juni en juli 2020 op een eventuele
verhuizing in deze periode van veel thuiswerken opmerkelijk te vinden en vraagt wat de reden hiervan is.
Kan de betreffende portefeuillehouder tijdens de komende algemeen bestuursvergadering van
30 september 2020 een toelichting geven?
De heer Batelaan zegt toe deze vraag door te geven aan de betreffende portefeuillehouder zodat zij hier
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 30 september 2020 een toelichting op kan geven.
De heer Bolding vult aan dat er verkennende besprekingen plaatsvinden omdat de gemeente Groningen
voornemens is de Oosterpoort op termijn te renoveren. Er zijn kansen om het oude gemeentehuis van
Haren in gebruik te nemen. Het huidige concept van het NBK is een open plan concept waarbij er
flexplekken zijn. Het oude gemeentehuis van Haren heeft coronaproofkamers en –baliefunctie. Er wordt
nu gekeken of dit in combinatie met de plannen van de gemeente Groningen binnen de kaders zoals die
er zijn, een goede optie is.

8. Sluiting
De heer Sinnema sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en in het bijzonder
de heer Batelaan. Het is de laatste vergadering waarbij de portefeuillehouder aanwezig is.
De heer Sinnema wenst de heer Batelaan namens alle leden van de commissie alle goeds en succes in
zijn nieuwe functie als wethouder bij de gemeente Midden-Drenthe.
De heer Batelaan dankt de leden van de Auditcommissie en de commissie FAZ voor het in hem gestelde
vertrouwen en wenst een ieder alle goeds de komende periode.

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

Jans Bolding,
secretaris

Hilbrand Sinnema,
voorzitter

3

