Commissie
Beleid, Projecten en Laboratorium
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Conceptverslag commissievergadering
Beleid, Projecten en Laboratorium van 15 juni 2022
Aanwezig: de dames Eshuis (portefeuillehouder Noord) en Plas (voorzitter), de heren
Haerkens, Tjarks en De Vos
de heer Kooistra, hoofd afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium (secretaris)
en mevrouw Stegeman, bestuurs- en managementassistent (verslag)
Afwezig:

1.

de dames Creemer en Heeringa (portefeuillehouder Zuid), de heer Mentink

Opening
Mevrouw Plas opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Mevrouw
Heeringa is afwezig in verband met vervanging van de heer Bartelds bij de commissies Audit en
FAZ.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Verslag vergadering d.d. 26 januari 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 29 juni 2022
De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.

Jaarrekening 2021
Mevrouw Eshuis geeft een korte mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel.
De heer De Vos noemt dat de vragen met betrekking tot ‘overige wateren inzake KRW’ dinsdag
14 juni 2022 tijdens de informerende bijeenkomst reeds zijn beantwoord.
De heer De Vos vraagt of het genoemde planproces voor Lappenvoort Oosterland van
Prolander (pagina 17) daadwerkelijk tot 2023 duurt voordat deze afgerond is.
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De heer Kooistra antwoordt dat het planproces voor het inrichtingsplan in 2023 klaar is maar dat
het uitvoeringsproces tot 2025 duurt.
De heer De Vos noemt de NPLG waarin gesproken wordt over de veenoxidatie voor de
veenweide gebieden die reeds in het stikstofkaart is meegenomen en roept het waterschap hier
wel “volle bak” moet gaan om positie te houden.
Mevrouw Eshuis geeft aan dat de Plan van aanpak Regionale Veenoxidatie Strategie (RVS)
van de provincie Groningen, genoemd bij punt 5.2.4, nog voor de zomer uitgaat via een
persbericht van de Provincie.
De heer Kooistra vult aan dat de veenoxidatie gebieden in het PNLG staan weergegeven maar
dat hierbij breder is gekeken dan alleen naar de veenweidegebieden.
Mevrouw Plas complimenteert het waterschap dat de stukken dit jaar nog makkelijker en
duidelijker leesbaar zijn dan de voorgaande jaren.
Mevrouw Eshuis noemt de gebiedsbijeenkomst inzake doorspoelbeleid Oldambt op 20 juni
waar alle grondeigenaren voor uitgenodigd zijn.
Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
1. De jaarrekening 2021, met een voordelig resultaat van € 9.589.636,-, vast te stellen.
2. Het resultaat als volgt te bestemmen:
- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging deel voordeel
- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel
- bestemmingsreserve bodemdaling door zoutwinning
Totaal
3. De volgende budgetten 2021 over te hevelen naar 2022:
- Borstelbeluchting rwzi Scheve Klap
- Sloop twee VKA gemalen
Totaal

€ 2.426.534,€ 2.113.102,€ 5.050.000,€ 9.589.636,-

€ 50.000,€ 80.000,€ 130.000,-

4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden.

6.

Voorjaarsrapportage 2022
De heer Haerkens noemt de omgevingswet op pagina 4. De indruk heerst dat het allemaal loopt
in de organisatie. De heer Haerkens noemt het rapport van Berenschot inzake het ecosysteem.
De overheden weten elkaar te vinden maar het resultaat mist. Als de omgeving achterblijft bij
het basale probleem heeft het waterschap ook een probleem. Heeft het waterschap er
vertrouwen in dat dit goed komt?
Mevrouw Eshuis antwoordt dat op papier alles klaar is. De overheden moeten elkaar opzoeken
en constant op zoek gaan naar wie wat trekt. Hoe het bij elkaar komt zal nog een hele
zoektocht zijn. De heer Haerkens had verwacht dat er nadrukkelijker toelichting over het NPLG
zou zijn gegeven, gezien de overlap met de KRW, stikstof e.d.
Mevrouw Eshuis antwoordt dat de cyclus van de stukken eind mei reeds in het DB was
waardoor dit niet verwerkt kon worden voor de aanleverdatum.
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De heer Kooistra beschrijft het proces zoals dat tot nu toe doorlopen is. Het waterschap is
volgend hierin.
De heer Haerkens noemt dat het waterschap ook de lead kan zijn in dossiers.
De heer Kooistra geeft aan het waterschap er voor moet zorgen dat de speerpunten
meegenomen worden. Het goed inpassen van de KRW geeft nog wel zorgen. Binnen de
provincies hebben we een programmamanager die ons aanspreekpunt is en waarmee we
rechtsreeks in contact staan.
Mevrouw Plas neemt de vraag of er een informerende bijeenkomst kan komen m.b.t. PNLG na
oktober 2022 mee naar de agendacommissie.
De heer Tjarks vraagt naar de voortgang GLB.
De heer Kooistra antwoordt dat ambtenaren vanuit het waterschap in allerlei overlegorganen
zitten zowel landelijk als gebiedsgericht waardoor het waterschap er boven op zit.
De heer Haerkens spreekt zijn zorgen uit bij het onderwerp BIO/AVG/Digitalisering.
Hij vroeg zich, gelet op de naar hem idee ‘luchtig’ opgeschreven tekst over deze onderwerpen,
af of het waterschap de uitdagingen die binnen deze onderwerpen besloten liggen aan kan.
De heer Kooistra antwoordt dat de technische veiligheid op orde is, maar dat er nog een
behoorlijke opgave is om alles administratief op orde te brengen en te houden. De
consequenties van de audit worden nu in kaart gebracht. Binnen het waterschap heeft dit
probleem topprioriteit.
Mevrouw Plas vindt het fijn dat de uiteenzetting van de duurzaamheidsgelden zo duidelijk is
weergegeven.
Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
- kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022;
- de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

7.

Gevolgen prijsstijgingen bij projecten
Mevrouw Eshuis geeft een mondelinge toelichting waarin aangegeven wordt dat een
gedetailleerde projectlijst is in te zien bij het bestuurssecretariaat.
De heer de Vos zit tussen begrip en zorg in.
De heer De Vos benadrukt goed de vinger aan de pols te houden wat betreft de exceptionele
kosten die aannemers mogelijk kunnen indienen.
De heer Tjarks vraagt hoe het indienen van exceptionele kosten voor de onderaannemers is
geregeld.
De heer Kooistra antwoordt dat het waterschap een contract heeft met de aannemer en dat
deze, door middel van een open boekhouding, het waterschap moet overtuigen van de
prijsstijgingen. Vanuit Bouwend Nederland is er een brief ontvangen met het verzoek om met
de aannemers in gesprek te gaan. De aannemer en onderaannemer moeten er samen voor
zorgdragen om het waterschap te overtuigen met een goede onderbouwing van de extra
kosten.
De heer Haerkens noemt dat het waterschap intelligent acteert en gezond financieel bewust is.
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Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
- In te stemmen met de “Aanpak exceptionele prijsstijgingen”;
- Een verzamelkrediet van €2,1 miljoen beschikbaar te stellen;
- Over de uitputting van het verzamelkrediet zal via de reguliere rapportages aan het AB
worden gerapporteerd.

8.

Meerjarenraming (MJR) 2023-2026
Mevrouw Eshuis geeft een korte mondelinge toelichting op het bestuursvoorstel.
De heer Haerkens geeft aan dat het een stevige uitdaging is dat de jaarlijkse investering niet
aangepast wordt, ondanks de stijgende (energie)prijzen.
De heer De Vos mist de wisseling van het bestuur naar aanleiding van de verkiezingen in 2023
en het gevoel heerst alsof er “over het graf” heen geregeerd wordt.
Mevrouw Eshuis noemt dat het waterschap verplicht is jaarlijks een MJR te maken. Als het
nieuwe bestuur andere keuzes maakt dan het huidige bestuur is dat de keuze van dat moment.
De heer De Vos geeft aan dat de verhogingen steeds op dezelfde categorieën vallen.
De heer De Vos noemt tevens dat op bladzijde 23 (coalitieakkoord) de windmolens op de
zeedijk worden genoemd maar dat deze die niet in het coalitieakkoord zelf worden genoemd.
Mevrouw Eshuis antwoordt dat in het coalitieakkoord staat dat assets beschikbaar worden
gesteld.
Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om in te stemmen met de meerjarenraming 2023 2026.

9.

Rapportage voortgang programmakredieten KRW 2016-2021
De heer De Vos vraagt of er geschoven kan worden met KRW kredieten naar aanleiding van de
negatieve stand bij vispassages op pagina 5.
De heer Kooistra antwoordt dat er gebruik wordt gemaakt van een financieel systeem waarin de
POP3 subsidies nog niet zijn verwerkt. Als de subsidies zijn verwerkt komt de stand op nul of
zelfs in de plus uit.
De heer Haerkens vraagt of de Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en de vispassages conform
ambities verlopen?
De heer Kooistra antwoordt dat het twee zaken betreft. Voor wat betreft de KRW verplichtingen
moet het waterschap aan het Rijk rapporteren over de voortgang. Daar moet men, als men over
het termijn heengaat, voor de KRW-doelen uitstel hebben..
De realisatie van de vispassages die los staan van andere projecten lopen. Een aantal
vispassages die samenhangen met de hermeanderingsprojecten zijn doorgeschoven.
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Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om kennis te nemen van de stand van zaken.

10.

Akkerranden periode 2023-2028
Mevrouw Eshuis geeft een mondeling toelichting op het voorstel.
De heer Tjarks geeft aan verheugd te zijn dat het waterschap een vervolg geeft aan de
akkerranden.
De heer De Vos vraagt hoe de cryptische zin op pagina 4 “Het jaar 2023 ……. te beginnen”
gezien moet worden.
Mevrouw Eshuis geeft aan dat het project echt voor een periode van 6 jaar geldt.
De heer De Vos vraagt of de akkerranden binnen de teeltvrijezone valt.
Mevrouw Eshuis geeft aan dat het een extra meter betreft voor de akkerrand waar de subsidie
voor wordt gegeven.
De heer Kooistra vult aan dat de subsidie bedoeld is voor de akkerranden. De FAB randen
zorgen ervoor dat er meer insecten komen en minder bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. De
GLB bufferstrook wordt niet gesubsidieerd.
Mevrouw Kuiper vraagt of er een manier is om het budget te verhogen zodat er meer kilometers
akkerranden, dan de genoemde 600 tot 800 kilometer, aangelegd kunnen worden om het
succes nog groter te laten worden.
Mevrouw Eshuis antwoordt dat het waterschap een medewerker in dienst heeft die zich
bezighoudt met subsidieaanvragen. Er zijn veel intensieve contacten. In onze publicatie wordt
aangegeven dat deze subsidies er zijn. De beste reclame is de mond op mond reclame.
De heer Kooistra vult aan dat er een rapport in IBABS is geplaatst “meer kennis, minder
middelen”. Hierin staat duidelijk hoe het waterschap alles heeft gefaciliteerd zodat het project
akkerranden tot een succes kan worden.
Mevrouw Plas vraagt of boeren met akkerranden meer verdelgingsmiddelen gebruiken in
verband met onkruiden (distels) die in het veld groeien.
De heer Kooistra geeft aan dat er dan een verschil zichtbaar is bij agrariërs die de akkerrand
omarmd hebben en de akkerrand hebben omdat het moet. Die eerste categorie kijkt echt naar
hoe er ingezaaid moet worden, hoe moet worden omgegaan met onkruidbestrijding, wat
eventuele alternatieven zijn e.d. Mogelijk kan het onderwerp akkerranden en distels
meegenomen worden in de DAW-karavaan die voor het algemeen bestuur wordt
georganiseerd.
De heer Haerkens vraagt of er eisen zijn aan de samenstelling van de akkerranden?
Mevrouw Eshuis antwoordt dat het zaaimengsel wordt afgestemd met de uitvoerders van het
GLB-beleid en ook afhankelijk is van de teelt. De akkerrand heeft een functie in deze.
De heer Haerkens vraagt of de subsidie voor akkerranden vanuit de GLB nodig om de natuur te
helpen?
Mevrouw Eshuis antwoordt dat de financiële prikkel wel nodig is.
De heer Kooistra geeft aan dat de vergoeding ongeveer in verhouding moet staan met het
opbrengstverlies van de gewassen.
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Bevindingen:
De commissie neemt kennis van het voorstel om:
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 855.000,- voor onderzoeken,
omgevingsproces, ontwerpwerkzaamheden en contractvorming uitvoering.
- Een krediet van € 185.000,- beschikbaar te stellen voor grondaankopen ten behoeve voor de
versterking van de regionale waterkering.

11.

Rondvraag
De heer Haerkens vraagt of er een informatiesessie over en een bezoek aan het laboratorium
georganiseerd kan worden voor het algemeen bestuur.
Mevrouw Plas neemt dit mee naar de agendacommissie van 16 juni a.s.

12.

Sluiting
Mevrouw Plas bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 21 september 2022.

Jelmer Kooistra
secretaris

Hermien Plas
voorzitter
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