Beantwoording schriftelijke vragen nav AB vergadering 7 februari 2018
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

AB 7 februari

Onderwerp: Vragen nav AB vergadering 7 februari 2018
Vraag 1; behorend bij agendapunt 8 HUP/VUP 2018
Van Zanten zegt toe dat een matrix met afweging van prioriteiten versus slecht naleefgedrag bij
het HUP/VUP 2018 aanvullend wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur.
Antwoord 1

Toezicht en Handhaving

Prioriteit/Risico (= kans
* effect)

Naleefgedrag

Hoog



Kans

Effect

2017

Primaire kering

Laag

Zeer groot

Regionale keringen

Middel

Middel

Middel



Dammen en duikers

Hoog

Groot

Hoog

1)

Dempen watergangen

Hoog

Groot

Hoog



Hoog/Middel

1)

Middel



Veiligheid

Voldoende water

Werkzaamheden kern- en
beschermingszone watergangen

Hoog

Middel

Grondwateronttrekking

Middel

Middel

Onttrekken oppervlaktewater

Laag

Klein

Laag

Niet gecontroleerd

Recreatief medegebruik

Laag

Klein

Laag

Niet gecontroleerd

Hoog

Rwzi’s van H&A:

Schoon water

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Hoog

Groot

Industrie

Hoog

Groot

Hoog

90%

Agrarisch

Hoog

Middel

Hoog/Middel



Bodemkwaliteit

Hoog

Middel

Hoog/Middel

Glastuinbouw

Hoog

Klein

Middel



Bodemsanering

Laag

Klein

Laag

Niet gecontroleerd

Grondwater (lozen)

Laag

Klein

Laag

Niet gecontroleerd

IBA’s huishoudens, woonboten,
pleziervaart, overstorten

Laag

Niet gecontroleerd

Laag

Klein

62% (jaartoets) 2)

100%

3)

1) Tijdens het indienen van plannen en in de aanlegfase wordt nauwgezet op de juiste uitvoering toegezien.
2) Een jaartoets is een beoordelingssystematiek die alleen bij rwzi’s wordt gehanteerd. Er wordt beoordeeld of
een rwzi gedurende het gehele kalenderjaar aan de eisen van het Activiteitenbesluit heeft voldaan. De
bemonsteringsresultaten worden getoetst aan een tweetal normen: de grenswaarde (dit mag niet meer dan 3
tot 5 keer per jaar voorkomen) en de maximale toetsingswaarde (tot 150% van de grenswaarde). Een
overschrijding van 1 effluentmonster (op de 24 – 48 monsters) kan al zorgen voor een onvoldoende jaartoets!
De jaartoets is dus een andere en veel strengere beoordelings-methodiek dan de bepaling van het
naleefgedrag. Ter vergelijking: bij een bedrijf komt 1 overschrijding van 24 monsters overeen met een
naleefgedrag van 96%, maar bij een rwzi leidt dit al tot een onvoldoende jaartoets.
3) De BBK-meldingen betreffen vrijwel allemaal toepassingen van grond voor het verondiepen van plas
Trimunt. Grondbank GMG is beheerder van plas Trimunt. Hoewel het naleefgedrag de afgelopen paar jaar
enorm is verbeterd, blijft het toezicht op de BBK-meldingen voor plas Trimunt een speerpunt. Onze ervaring
leert namelijk dat op het moment dat het toezicht v.w.b. BBK verslapt, het naleefgedrag snel verslechtert.
Vergelijkbare ervaringen zijn er bij de Omgevingsdiensten in Friesland, Drenthe en Groningen. Bovendien heeft
het Openbaar Ministerie het thema ‘Besluit Bodemkwaliteit” benoemt als aandachtspunt voor handhaving.
Tot slot is vermeldenswaard dat afgelopen jaar dat Grondbank GMG bij het waterschap heeft verzocht om
partijen die in Duitsland waren afgekeurd te mogen toepassen. Vergunningverlening heeft dit geweigerd.
Goed toezicht op plas Trimunt is van groot belang, want als er ‘verkeerde’ partijen grond worden toegepast
dan is dit niet meer ongedaan te maken. Omdat plas Trimunt afwatert op het Oude Diepje, zal een slechte
waterkwaliteit van de plas ook negatieve effecten voor het KRW-lichaam het Oude Diepje hebben.

Vraag 2
Naar aanleiding van verzoeken vanuit het algemeen bestuur zegt de portefeuillehouder toe dat
in het HUP/VUP 2019 meer aandacht zal worden gegeven aan de prioritering (controle en
handhaving) waarbij o.a. vaarrecreatie en de niet risicovolle groepen als voorbeeld worden
genoemd.
Antwoord 2
Wordt meegenomen bij het opstellen van het V/HUP 2019.
Vraag 3
De portefeuillehouder zal nagaan of er een provinciale reactie (toezichthouder) is ontvangen op
het uitvoeringsprogramma 2018, als dit het geval is ontvangt het algemeen bestuur hiervan ter
kennisname een afschrift.
Antwoord 3
De provincie Groningen heeft de taak tot het uitvoeren van het 2e lijns toezicht op het
Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag van Vergunningverlening en Handhaving. Tot 2013
vroeg de Provincie jaarlijks beide verslagen op ter beoordeling. Met het ontstaan van de
Omgevingsdienst is er geen jaarlijkse toetsing van het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag
meer.

Onderwerp:

Rondvraag – milieu-effecten kunstgrasvelden

Vraag 1
De heer Huisman geeft aan dat RTV Drenthe op 11 oktober 2017 het volgende bericht publiceerde:
‘Waterschap Noorderzijlvest onderzoekt vervuiling grondwater door kunstgrasvelden. Onderzoek
zal naar verwachting 2 maand duren’. Volgens de Bestuursagenda (2018) worden de uitkomsten
van het onderzoek in het 3e kwartaal van dit jaar verwacht. De heer Huisman wil graag weten
waarom deze terugkoppeling langer lijkt te duren
Antwoord 1
Eind 2017 is er een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar drainagewater van 5 kunstgrasvelden
op 3 sportcomplexen in de gemeente Groningen door het WON1, i.s.m. Sport050 als
belanghebbende. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van een eerste indruk om te kunnen
besluiten of aanvullend onderzoek gewenst is. Kankerverwekkende PAK zijn niet aangetroffen in
het drainagewater. Er wordt onderzocht waar de aangetroffen verhoogde concentraties van
enkele metalen vandaan komen.
Momenteel wordt er, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, door RIVM
en STOWA onderzoek gedaan naar mogelijke milieu-effecten van rubbergranulaat op 10
kunstgrasvelden, verspreid over Nederland. Één van de locaties uit het WON-onderzoek is
opgenomen in het landelijke onderzoek. Noorderzijlvest draagt financieel ook bij aan het
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden begin juli 2018 verwacht.
Graag willen we de uitkomsten van dit onderzoek meenemen in de bespreking van dit onderwerp
in het AB. Rekening houdende met het feit dat het bespreking van het rapport eerst bij ministerie
van I&W zal plaatsvinden en de vakantieperiode, hebben we het onderwerp geagendeerd voor
september 2018.
1

WON staat voor Waterketen Onderzoek Noord, een vereniging waarbinnen technologisch onderzoek wordt
uitgevoerd door Noordelijke drinkwaterbedrijven en waterschappen.

