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Vragen Categorie Ongebouwd (agrarisch) naar aanleiding van het jaarplan 2019

Vraag 1
In jaarplan onder zuiveren: tarief loopt op tot €69 in 2022.
Dit wordt veroorzaakt door de voorgenomen investering zuidelijk Westerkwartier.
Vervolgens staat er dat vanaf 2022 de kapitaalslasten hiervan op de begroting drukken.
Het argument van de stijging klopt dan niet , want de stijging is al voor 2022. Er is aldus een andere
reden van de stijging?
Antwoord 1
Voor de komende jaren wordt een stijging van het tarief zuiveren voorzien van € 62,48 in 2018 naar € 69,33 in
2022.Voorgesteld wordt een jaarlijkse gelijkmatige stijging van 2018 naar 2022 te gaan bewerkstelligen.
Deze jaarlijkse gelijkmatige stijging betreft 2,6% per jaar, waarvoor de reserve wordt aangewend.
De onttrekking in 2019 van de reserve betreft € 1.900.000.
De stijging van 2018 naar 2022 wordt veroorzaakt naast de investering Westerkwartier door stijging
personeelskosten (CAO stijging met name), inflatie en investeringen in slib en zuiveringsinstallaties.
Vraag 2
Maatregelen 2019, 2de punt: svp verduidelijking.
Zijn de damwanden afgekeurd en behoeven ze wellicht niet te worden vervangen?
Of is het niet zeker dat ze afgekeurd zijn?
Antwoord 2
Vanuit de conservatieve toetsmethodieken volgens de” leidraad toetsen”, is deze wand nu afgekeurd. Er wordt
nu een gedetailleerde toets uitgevoerd waaruit zal moeten blijken of deze wand alsnog goedgekeurd dan wel
na aanpassing goedgekeurd zal kunnen worden.
Vraag 3
Ter overweging: is het doorschuiven , net als een deel van baggeren, van het opknappen Cleveringsluizen een
mogelijke optie?
Antwoord 3
Per jaar wordt 1 stroomkoker gerenoveerd. In 2018 is een stroomkoker gerenoveerd waarvan de kapitaallasten
in 2019 zijn meegenomen in de exploitatiekosten 2019. Het doorschuiven van het renoveren van een
stroomkoker in 2019 heeft pas effect op de kapitaallasten in 2020 en dientengevolge op de tarieven van 2020.
De gemaakte keuzes/scenario’s voor 2019 zijn met name gericht op de exploitatiekosten cq. het tarief van
2019.
Vraag 4
Waarom moet de Optimalisatie Onlanden meer dan 12 mln kosten?
Antwoord 4
De investeringsuitgaven voor Optimalisatie Onlanden zijn gebaseerd op de inrichtingsvariant 30+, cq. de
uitgaven zijn hierdoor relatief conservatief meegenomen (hogere uitgaven voor ophogingen kades). In het AB
van 19 december 2018 zal de kredietaanvraag en de uiteindelijke inrichtingsvariant worden voorgelegd ter
besluitvorming.

