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7 Hoe zeer wordt  het slib uit  de RWZI ZOB wat  
elders wordt  vergist  aan Beemster en 
buurgemeenten toegerekend t.a.v. de Co 2 
doelstelling  ? ( Hoeveel ton/jaar  omvat dit)

Het  slib uit  de RWZI  ZOB wordt  niet  lokaal  aan Beemster 
toegerekend, maar zal provinciaal  wel meetellen in  het geheel.

Dito 7 Nu wordt  het verse slib ingedikt  en 
getransporteerd naar Beverwijk.
Is het niet  beter eerst te vergisten en daarna 
het restant  transporteren naar  de slibdroger ?
Dit  scheelt  veel transportbewegingen in  de 
polder.

Het  is financieel en energetisch voor HHNK  niet  interessant  om bij  
rwzi  Beemster een gistingsinstallatie  te bouwen en zo de hoeveelheid 
slib te verkleinen. Onderzoek wijst  uit  dat het voordeliger is om 
gebruik  te maken van de bestaande gistingscapaciteit  bij  rwzi  
Zaamdam-Oost of rwzi  Beverwijk,  ondanks de kosten en het 
energieverbruik  dat  met het transport  van slib gemoeid is. Wel is 
HHNK  voornemens om bij  rwzi  Beemster  fijnzeven toe te passen, 
waarmee vaste stoffen vroegtijdig  uit  het influent  worden gefilterd. Dit  
resulteert  in  het verdere verloop van het zuiveringsproces tot  minder  
slib. Het  volume aan zeefgoed en zuiveringsslib samen is kleiner  dan 
de hoeveelheid zuiveringsslib in  de huidige situatie, omdat het 
zeefgoed minder  water  bevat. Het  aantal  ‘slibtransporten’ zal daarom 
afnemen.

Dito 7 Het  Waterplan  is een vorm om tot  meer 
samenwerking  tussen 2 overheden en haar  
inwoners te komen. HHNK  heeft ook een 
wegentaak  in  de polder. Is het te overwegen 
dit  ook mee te nemen in  dit  Waterplan?

Ja, dat doen wij  al. Met  name de integrale aanpak van de problematiek  
aan de Oostdijk  en de verkeersveiligheid op de Oostdijk  is ook in  het 
waterplan  meegenomen. Bovendien zijn  de bermen van de wegen in  
het landelijke gebied en het aspect van afkalving meegenomen in  het 
waterplan. 



Dito 7 De ambitie om kwelwater  in  de zuid-west hoek 
van Beemster om te zetten in  “natte natuur”  
doet afbreuk  aan de waarde van de agrarische 
cultuurgronden. Beter  zou zijn  de ontwatering  
op deze percelen beter te reguleren via de 
aanwezige waterlopen. Deelt  u deze mening ?

De beoogde natte natuur  is lokaal  voorzien nabij  het Stellingfort.  We 
zijn  ons bewust van de agrarische waarden. Kanttekening is hierbij  
wel dat de bodemopbouw in  deze zuid-westhoek afwijkt  van de rest van 
de Beemster waardoor er beperkingen zijn  in  het optimaliseren van de 
ontwatering van deze hoek. 

Dito 7 Individuele lozingen in  het buitengebied zullen 
op termijn  moeten worden voorzien van een 
IBA  type 1
Staat  deze kostbare ingreep in  verhouding tot  
de geringe verbetering van de kwaliteit  
oppervlakte- water?   

Deze kosten zijn  voor de bewoner/eigenaar en het betreft  de wettelijk  
gezien minimale voorziening (IBA type 1). Dit  wordt  al gezien als een 
verbeterde septic tank,  dus de kosten voor de verbetering zijn  niet  
schrikbarend.

Dito 7 Hoe wordt  het extra  saldo waterberging 
ingezet?
(equivalent  van 6 Ha).
Hier  wordt  in  het Waterplan  niets over gezegd.

In  overleg met Jan Klaver  afgesproken dat hij  deze vraag zelf 
beantwoord.

Dito 7 Gezien de t.i.  legging van het Waterplan  tot  15 
april  en het daardoor nog niet  kunnen 
beschikken over beantwoording zienswijze/ 
bezwaren.
Acht  het college het reëel dat de raad instemt  
met het voorliggende Waterplan?

Politieke vraag


