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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 

Fractie Bedrijven 
  
   
 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

15 maart 2023  

 
2023024582/2023032385 J. Sloot 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art.4.5 Reglement van Orde van fractie 
Bedrijven omtrent Aquafarm 

(0344) 64 90 90 
J.Sloot@wsrl.nl  

Beste meneer/mevrouw, 

Hieronder vindt u de beantwoording van de gestelde vragen door het CDH. De door u 
meegestuurde toelichting is overgenomen.  
 
Toelichting van de fractie Bedrijven op de gestelde vragen 
De fractie Bedrijven heeft in aanloop van de begroting 2023 en in de commissies Waterketen van 
november 2022 en januari 2023 verschillende keren om duidelijkheid gevraagd omtrent resultaten, 
terugkoppeling, toekomstplannen en subsidies m.b.t. innovatieproject Aquafarm waar getracht 
wordt in een praktijkgericht onderzoekstraject een nieuwe manier van afvalwater zuiveren te 
ontwikkelen. 
In de laatste BURAP van november 2022 onder Thema 3.1 meldt u de commissies: 
”De tweede fase van dit project eindigt eind 2022.In het najaar van 2022 gaan we bepalen hoe de 
resultaten en toekomstplannen van aquafarm bijdragen aan onze eigen doelen en of dit het 
continueren van onze deelname rechtvaardigt.” 
Vervolgens deelt u, na ingediende technische vragen door de fractie Bedrijven, het volgende mede: 
2e punt 3, de tweede bullet: De heemraad zegt toe de commissie te informeren over de resultaten 
van Aquafarm. Deze hadden eind 2022 gereed moeten zijn volgens de Burap 2022. 
 
Zo ja, graag z.s.m. verstrekken zodat wij dit in de aanstaande vergadering kunnen behandelen (de 
2e fase is afgerond en wij willen graag overleggen over of en hoe eventueel verder met dit project). 
Antwoord: Fase 2 is technisch afgerond maar wegens capaciteitsproblemen laat de beantwoording 
op zich wachten. 
 
Zo nee, hoe nu te handelen (gaan we de subsidie on hold zetten tot we een gedegen oordeel 
kunnen vormen over hoe nu verder)? 
Antwoord: In de Begroting 2023 is onder het product ‘1323000 beheer zuiveringsinstallaties‘€ 
100.000,-- opgenomen voor bijdrage fundamenteel onderzoek / Aquafarm. Het toekennen van de 
bijdrage van € 100.000 aan het project Aquafarm, is afhankelijk van nadere besluitvorming door 
CDH 
 
Mede door onze fractie is bij de bezuinigingsrondes 2022 verzocht om te bezien of op het Aquafarm 
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project te bezuinigen is en tevens gevraagd naar het aantal deelnemende waterschappen en welke 
waterschappen er momenteel subsidiegever bij Aquafarm zijn. 
Het CdH heeft het AB toen aangegeven hiertoe geen mogelijkheden te zien en dat er geen overzicht 
beschikbaar is welke waterschappen deelnemen en subsidies verstrekken. 
Omtrent aanvullende financiering, deelde u in een eerder, intern memo van 15-02-2021 aan de 
commissie Waterketen mede, dat de meeste waterschappen (3 uitgezonderd) niet genegen waren 
bij te dragen aan een pilotproject en de opstart van fase 2 van Aquafarm. Dit na uitgebreide lobby 
bij de Unie van Waterschappen, de andere waterschappen en STOWA. Argument was vooral dat zij 
vanwege andere innovatietrajecten in de zuiveringstak geen financiële ruimte hadden. 
U stelt dat wanneer de onderzoeksdoelen voor fase 3 in de loop van 2023 bekend zijn, er advies zal 
worden gevraagd aan de commissie Waterketen en daarna een voorstel richting het AB zal worden 
gedaan. 
Omdat wij omtrent Aquafarm graag allesomvattende duidelijkheid wensen, verzoeken wij u 
conform artikel 4.5 lid 1 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur, antwoord op de 
navolgende vragen. 
 
Beantwoording van de gestelde 4.5 vragen  
Vraag 1: Is het juist dat naast waterschap Rivierenland, alleen Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier aan fase 2 deelnamen?  
 
Antwoord: Het huidige consortium (Fase 1 en 2) bestaat uit de door u benoemde waterschappen, 
Wageningen University & Research en Radboud University.  
 
Vraag 2: Kunt u gedetailleerd antwoord geven op de volgende vragen over de subsidie:  
 
a. Is het juist dat waterschap Rivierenland vanaf 2016 t/m 2022 jaarlijks een subsidie heeft verstrekt 
van Euro 100.000,00 per jaar, zijnde totaal Euro 700.000,00 in genoemde periode? 
 
Antwoord: Zie vraag 2b. 
 
b. En zo neen, kunt U ons de juiste en exacte subsidiebedragen aanleveren? 
 
Antwoord: Vanaf 2016 t/m 2021 is jaarlijks, door Waterschap Rivierenland, €100.000,- verstrekt. In 
2022 is een bijdrage voor de afronding fase 2, €43.000,- euro verstrekt.  
Een totaal van € 643.000,--. 
 
c. Op welke wijze legt Aquafarm financiële verantwoording af? 
 
Antwoord: De stuurgroep van het project Aquafarm komt 6 maal per jaar bijeen. De drie 
waterschappen en onderwijsinstellingen zijn alle vertegenwoordig in de stuurgroep. Tijdens deze 
stuurgroep overleggen worden de financiën besproken als vast agendapunt.  
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d. Indien voorhanden ontvangen wij graag de financiële verantwoordingen vanaf 2016. 
 
 
Financieel overzicht 
Aquafarm fase 2 

    Omschrijving 2019 2020 2021 2022/2023 

Restant voorgaand jaar 200.000 197.000 209.000 221.000 

Bijdrage WSRL  100.000 100.000 100.000 42.350 

Bijdrage HHNK 100.000 100.000 100.000 42.350 

Bijdrage HDSR 50.000 50.000 50.000 18.150 

Kosten VanWaarde 
(projectbegeleiding) 

35.000 35.000 35.000 35.000 

Kosten onderzoek PhD 
Wageningen University  

100.000 100.000 100.000 130.000 

Kosten onderzoek PhD 
Radboud University 

100.000 100.000 100.000 130.000 

Kosten inrichting RWZI 
Rhenen  

15.000 0 0 20.000 

Kosten communicatie 3.000 3.000 3.000 8.500 

Saldo 197.000 209.000 221.000 350 

 
 
e. Wat waren de financiële voorwaarden en afspraken omtrent de subsidie voor fase 2? 
 
Antwoord: Verwezen wordt naar bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
 
f. Is de subsidie onvoorwaardelijk, voorafgaand aan het subsidiejaar of -periode uitbetaald? 
 
Antwoord: Waterschap Rivierenland heeft de bijdrage aan Aquafarm jaarlijks betaald. De kosten 
gemaakt door het project Aquafarm zijn door de penvoeder altijd betaald na leveringsprestaties.  
 
g. Is Aquafarm verplicht om niet ingezette gelden terug te storten naar WSRL? 
 
Antwoord: Eventueel overgebleven gelden worden teruggestort naar de drie deelnemende 
waterschappen.  
 
h. Als dit laatste het geval is, was er dan in 2022 sprake van niet besteedde gelden? 
 
Antwoord: Per 31-12-2022 is c.a. € 115.000,--  beschikbaar voor de afronding van fase 2. Deze 
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afronding zal plaatsvinden in 2023. 
 
De subsidie voor de 2e fase liep af op 31-12-2022 en u deelde de commissie Waterketen in de 
vergadering op 31-01-2023 mede dat er ‘nog een potje was en zodoende lopende 2023 de 
onderzoeken konden door gaan’. In tegenstelling tot uw eerdere mededeling dat het besluit m.b.t. 
toekennen van bijdragen aan Aquafarm een CdH-bevoegdheid is, deelt u later mede dat dit 
onverkort een bevoegdheid is van het AB. 
 
Vraag 3: Kunt u aangeven op welke momenten de consequenties voor het verschaffen van de 
jaarlijkse subsidies zijn geaccordeerd door het AB, gelet op het feit dit een AB-bevoegdheid is? 
 
Antwoord: Deze bijdragen voor Aquafarm zijn jaarlijks (2019 t/m 2022) opgenomen in de begroting 
en zijn via het begrotingsmandaat beschikbaar gesteld aan het CDH. De bevoegdheid voor het 
beschikbaar stellen van de middelen t/m 2022 heeft het AB dus gemandateerd aan het CDH. Voor 
2023 zie het antwoord op de vragen 5 en 6. 
 
Vraag 4: Wanneer heeft het AB het besluit genomen om de resterende gelden per 31-12-2022 in te 
zetten voor 2023 en niet terug te laten vloeien in de kas van waterschap Rivierenland?  
 
Antwoord: Hiervoor is geen AB-besluit benodigd. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 3.  
 
Vraag 5: Waarom heeft u tijdens de bezuinigingsvoorstellen in 2022 teruggekoppeld aan het AB dat 
er niet te bezuinigen was op project Aquafarm, terwijl nu blijkt dat dit een bevoegdheid is van het 
AB is en ook nog geenszins door dit AB een besluit is genomen omtrent voortzetting subsidie 2023? 
 
Antwoord: Op de lopende fase 2 voor Aquafarm, waarvoor de budgetten zijn opgenomen in de 
begroting t/m 2022 kan niet bezuinigd worden vanwege de hiertoe afgesloten overeenkomst. Voor 
het jaar 2023 is algemeen budget opgenomen voor fundamenteel onderzoek wat al dan niet ten 
behoeve van Aquafarm fase 3 ingezet kan worden. Zie ook het antwoord op vraag 6. 
 
Vraag 6: Aquafarm blijkt tot op de dag van vandaag niet in staat om de onderzoeksresultaten van 
fase 2 adequaat aan het AB terug te koppelen. Als na evaluatie van de resultaten blijkt dat het niet 
mogelijk is om het concept Aquafarm op RWZI’s toe te passen, kan dit dan aanleiding voor het CdH 
zijn om het AB een voorstel voor te leggen om met terugwerkende kracht per 01-01-2023 alle 
bijdragen stop te zetten?  
 
Antwoord: Er zijn voor 2023 geen bijdrage gereserveerd voor Aquafarm. Voor 2023 is €100.000,- 
opgenomen in de begroting voor fundamenteel onderzoek. Deze kan eventueel ingezet worden 
voor Aquafarm. Naar aanleiding van vragen in de commissie Waterketen heeft de verantwoordelijk 
heemraad aangegeven de besluitvorming over voortzetting van Aquafarm aan het AB te laten.  
 
Vraag 7: Kunt u bevestigen dat ondanks het in gebreke blijven van Aquafarm m.b.t. de oplevering 
van de onderzoeksresultaten fase 2 en ondanks dat er nog geen besluit kan worden genomen over 
het toekennen van subsidie voor fase 3, nog steeds 1 fte door WSRL beschikbaar wordt gesteld aan 
Aquafarm? 
 
Zo ja, waarom? Wat zijn de kosten hiervan? Komen deze kosten bovenop de subsidie? 
 
Antwoord: Er is de afgelopen jaren (2020 t/m 2022) c.a. 120 uur besteed aan Aquafarm door 
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medewerkers van Waterschaprivierenland. De uren komen ten laste van het reguliere 
personeelsbudget. 
 
Zo nee, per welke datum is de WSRL-fte van het project Aquafarm afgehaald? 
 
Antwoord: De huidige ambtelijke inzet bestaat uit: het afronden fase 2, het mee beoordelen van de 
formulering van een eventuele opdracht voor fase 3 en het maken van een bestuursvoorstel.   
 
Uit welk potje werden/worden fte-kosten betaald? Waar staat dat vermeld in de begroting?   
 
Antwoord: Zie beantwoording vraag a. 
 
Note – Aquafarm is niet in gebreke gebleven. Het consortium had heeft meer tijd nodig om de fase 
2 af te ronden. Het beantwoorden van de onderzoeksdoelen en PhD trajecten hebben vertraging 
opgelopen vanwege corona.  
 
Vraag 8: Kunt u tot slot bevestigen dat de verdere procedure t.a.v. Aquafarm uit de volgende 
stappen bestaat: 
a. Evaluatie onderzoeksresultaten èn financiële verantwoording fase 2 in commissie Waterketen;  
b. Bespreking van, en advies over voorstel onderzoeksdoelen en financiële consequenties fase 3 in 
commissie Waterketen; 
c. Bespreking en/of besluitvorming m.b.t. punten a. + b. in algemeen bestuur. 
 
Antwoord: De door u geschetste procedure is correct 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,  de dijkgraaf, 
 
 
 
ir. Z.C. Vonk prof. dr. J.C. Verdaas 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 

 


