Bijlage bij besluitenlijst
algemeen bestuur 6 oktober 2021
Overzicht van de reacties uit de organisatie en op de actielijst
Actie/vraag
Gevraagd wordt wanneer het meest geschikte
moment is om met een actualisatie/herijking te
komen van de beleidsnota zuiveringsstrategie op
basis van de uitkomsten van de pilots
medicijnresten.
Het AB zou graag een actualisatie zien (kosten en
levensduur) van de 13 rwzi’s zoals deze in bijlage 1
van de herijking zuiveringsstrategie 2030 zijn
opgenomen (AB 2 februari 2017).

Gevraagd wordt hoeveel bomen er moeten worden
gekapt.

Gevraagd wordt of het AB kan worden meegenomen
in de resultaten van de uitvoering van de
beekbodemverhoging Zeegserloopje.

Afhandeling/terugkoppeling
Onze zuiveringsstrategie is actueel en bijstelling is niet nodig. We doen wel onderzoek naar de
herkomst en effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater in ons watersysteem.
Binnenkort wordt het AB bijgepraat over de voortgang en de onderzoeksresultaten van dit onderzoek
en de vervolgstappen in dit onderzoeksproces.
Onze rwzi’s hebben allemaal een economische en een technische levensduur. Deze lopen per
definitie niet synchroon. Het is vaak zo dat een zuivering technisch prima functioneert maar dat hij
economisch wel al is afgeschreven (Scheve Klap als voorbeeld).
Overigens, alle zuiveringen werken naar behoren en grote renovaties of vervangingen zijn niet aan de
orde omdat we onze zuiveringen tussen 2000 en 2010 grootschalig hebben gerenoveerd.
In onze MeerJarenInvesteringsschema (MJI) wordt jaarlijks een C-investering geraamd voor groot
onderhoud rwzi’s op basis van een meerjarig onderhoudsplan.
Als er grotere investeringen nodig zijn worden deze ook als C-investeringen opgenomen in de MJI.
Op twee trajecten langs het Noord-Willemskanaal worden de natuurvriendelijke oevers aangelegd
langs bospercelen. Om de benodigde ruimte vrij te maken voor de natuurvriendelijke oevers wordt hier
een strook van 5 m breed vrijgemaakt van bomen. Op de plantekeningen in het projectplan zijn te
verwijderen bomen als zodanig gemarkeerd. In totaal zullen voor de natuurvriendelijke oevers 110
bomen worden gekapt. Deze bomen maken deel uit van een bredere singel waardoor het visuele
effect van het verwijderen van de bomen gering is. Zoals ook in het projectplan is opgenomen, zal het
gekapte areaal worden gecompenseerd door aanplant van eenzelfde areaal aan bomen.
Het AB zal op de volgende wijze worden meegenomen in de resultaten van de uitvoering van het
Zeegserloopje. Kort na de uitvoering van de bodemverhoging van het Zeegserloopje zullen we (net als
we voor het Anloërdiepje hebben gedaan) een nieuwsbrief uitbrengen waarin de ervaringen met de
uitvoering van het Zeegserloopje zullen worden beschreven. Deze nieuwsbrief zal worden verstuurd
aan de belanghebbenden en belangstellenden uit de omgeving van het Zeegserloopje, het
Anloërdiepje en Taarlooschediep en zal ook via iBabs aan de bestuursleden van het waterschap
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Gevraagd wordt of naast de aandacht voor
waterveiligheid en natuur er ook aandacht kan zijn
voor alles wat er zich in het heelal kan afspelen. Dit
gelet op het feit dat er indien zich fenomenen in de
nachthemel voordoen mensen dit in grote aantallen
op deze plek komen bekijken.

worden verstrekt.
Deze suggestie wordt meegenomen en geplaatst op de lijst met ideeën voor de herinrichting van
Nieuwe Statenzijl. Bij de keuze welke ideeën het waterschap uitvoert richt het waterschap zich in
eerste instantie op zaken die een link hebben met het waterbeheer.
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