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Omschrijving toezegging
N.a.v agendapunt 6 Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap
Marrekrite wordt toegezegd met een schrifteijke reactie te komen op de vraag of de pilot 'de Húskes' wordt
doorgezet en hoe het komt met de kosten.

Datum schriftelijke reactie
25 mei 2021

Schriftelijke reactie
In 2016 is een pilot gestart met drie Húskes. Aanvankelijk waren deze alleen bestemd voor het zuiveren van
vuil water van pleziervaarders, maar sinds 2018 zijn de Húskes uitgebreid met toiletten. Eind 2021 loopt de
pilotperiode af.
Voor de pilot met de Húskes heeft de provincie Fryslân incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Dit
incidentele budget is opgegaan aan de bouw van de Húskes en de diverse aanpassingen (zoals plaatsing
toiletten) die gaandeweg zijn doorgevoerd. Marrekrite betaalt de exploitatie van de Húskes op dit moment
uit eigen middelen (eigen bijdrage Marrekrite via exploitatie in 2018 € 12.000, in 2019 € 80.000 en in 2020
€ 56.000).
Uit de bevindingen tijdens de pilot blijkt dat de Húskes voorzien in een grote behoefte onder watersporters
aan oplossingen die gemak bieden op het vlak van vuilwater en dat ook het aanbieden van toiletten zeer
wordt gewaardeerd. Een nadeel van de huidige opzet is echter dat het onbemande zuiveringsstation zeer
kwetsbaar blijkt te zijn. Door al dan niet opzettelijk ondeugdelijk gebruik ontstaan regelmatig serieuze
storingen. De Marrekrite onderzoekt de mogelijkheden om het project in gewijzigde vorm voort te zetten,
waarbij tegemoet wordt gekomen aan de nadelen. In de loop van 2021 zal de evaluatie en het eventuele
vervolg van de pilot in het bestuur van de Marrekrite worden besproken, waarbij tevens de vraag aan de
orde komt of de deelnemers van een incidentele naar een structurele inspanning willen opschalen en wat
de verwachte kosten dan zijn.
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