Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering 27 november en 18
december 2019
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:
Onderwerp: Q3 rapportage en jaarplan en aanbesteding slibeindverwerking
Vraag 1
De portefeuillehouder zegt toe dat er schriftelijke toelichting volgt over het verschil (grote
brokken) tussen het netto begrootte investeringsniveau en de prognose (verschil= 17 miljoen).
Daarbij wordt aangegeven of het doorschuiven een interne of een externe oorzaak heeft.
Antwoord 1

Vraag 2
N.a.v. een vraag van de fractie Betaalbaar wordt schriftelijk verduidelijkt wat er gebeurt met de
status van percelen grond als bijvoorbeeld windmolens of zonnecellen worden geplaatst waardoor
die grond niet meer voor landbouw kan worden gebruikt. Of als een woningeigenaar met een
grote tuin een windmolen of zonnecellen in de tuin plaatst? Kan het zijn dat dan de categorie
verandert?
Antwoord 2
Gemeenten zien windmolens en zonnepanelen in principe als gebouwde objecten, ook de parken.
Bij de objectafbakening en waardering van het object wordt de ondergrond en overige dienstbaar
ongebouwd hier aan toegekend of mee getaxeerd door de gemeente.
Windmolens zijn onroerende zaken en daarom kunnen deze worden voorzien vaneen WOZ
waarde. Voor de waterschapsbelasting worden ze alleen aangeslagen als gebouwd indien de
gemeente ze ook daadwerkelijk heeft aangeleverd als gebouwd object. Alle oppervlakte wat is
toegekend of is mee getaxeerd wordt dan niet meer aangeslagen als ongebouwd maar als
gebouwd (dit zit dan bij de waarde in, net als woningen ed.).

Vraag 3
In de Q3 rapportage wordt een lagere bijdrage van de commissie bodemdaling voor uitbreiding
van de capaciteit van het gemaal Schaphalsterzijl verwacht. De portefeuillehouder geeft aan dat er
een schriftelijke toelichting volgt op de achterliggende oorzaak.
Antwoord 3
De uitbreiding van de capaciteit van gemaal Schaphalsterzijl houdt verband met een
klimaatopgave en is dus niet bodemdalinggerelateerd. Echter de commissie bodemdaling ziet een
groot deel wel als een vervroegde vervangingsinvestering (voor de bodemdaling) en draagt
daarom een groot deel bij in de kosten. Uitgangspunt is dat de investeringskosten voor het
vervangen van de elektriciteitsinstallatie voor 100% zullen worden vergoed en de
investeringskosten voor het vervroegt vervangen van de 3 pompen voor 30% zullen worden
vergoed. Daarnaast dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt over de exploitatiekosten van
gemaal Schaphalsterzijl. In samenspraak met de Cie. Bodemdaling moet de financiële
kostenverdeling nog worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd aan Cie.
Bodemdaling.

Vraag 4
N.a.v. een vraag van de fractie Natuurterreinen wordt schriftelijk verduidelijkt waarom een AWZI
(thema2b) in een andere deel van de begroting bewerkt en verrekend wordt dan de waterkwaliteit
van een RWZI (thema3b).
Antwoord 4
Het gaat hier om de AWZI van Friesland Campina en de RWZI Westerkwartier (Dwarsdiepgebied).
Daarvoor staat de KRW-maatregel ‘Verminderen effect effluent rwzi en awzi Marum’ in de
planning. In tegenstelling tot wat de vragensteller beweert, gaat het onder 2B dus niet alleen om
de AWZI maar om zowel RWZI als AWZI (volledig volgens het vastgestelde maatregelenpakket
KRW planperiode 2016-2021). Door het verplaatsen van de lozing van RWZI Marum (op KRWwaterlichaam Dwarsdiepgebied) naar de nieuwe RWZI Westerkwartier (op KRW-waterlichaam
Hoendiep-Aduarderdiep) wordt invulling gegeven aan het RWZI-deel van deze KRW-maatregel,
waarbij mogelijk nog wel enkele voorzieningen achter de nieuwe RWZI nodig zijn om negatieve
effecten op het (minder gevoelige) waterlichaam Hoendiep-Aduarderdiep te mitigeren.

Vraag 5
N.a.v. een vraag van de fractie betaalbaar water wie en voor welk bedrag heeft de aanbesteding
voor de slibeindverwerking gewonnen.
Antwoord 5
Het bedrag waarmee is ingeschreven is € 94,99 excl. BTW per ton slibkoek. Dit is dus nog juist
onder het gestelde maximum bedrag van € 95,-. De inschrijvers opereren nu nog onder de naam
Slibverwerking Noord Nederland bv. i.o. (SNN). Het betreft GMB en EEW, waarbij SCT voorlopig

(t/m 2023) nog onderaannemer is. Er wordt momenteel nog nagedacht door de Opdrachtnemers
over de naamgeving c.q. over de gehanteerde afkorting welke in het noorden reeds in gebruik is.
Een en ander zal ook nog door een persbericht kenbaar gemaakt worden, de officiële
ondertekening zal op 31 januari plaats vinden.

