BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op woensdag 25 april 2012,
aanvang 19.30 uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf), C.A. Tomson (secretaris-directeur),
C.C. Alma, J.P. Lindenbergh, P.J. van Zanten (leden Dagelijks Bestuur),
E.H. Beving-Philips, W.H.M. van Boekel, H.A. Boldewijn, J.J. Bos, A.W. Datema,, A.W.M. Geijsel, H. Holman, W.G. Huisman, H. Hut, A.J.Th.M.
Luijks, R.P. Meijer, P.A. van Mombergen, Y.M.M. Morselt-De Ruijter, S.W. Schoonhoven, C. van der Schoor, J.G.A. de Weijs-Krol en J.R.C. WoudaMajoor.
T.G.C. Kramer-Klein (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving:
G. Feijen, W. Schep en H. Ruben
Besluiten en toezeggingen
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening
Agendapunt 2:
Vaststelling agenda

Besluit

De dijkgraaf opent de vergadering.

Voorafgaand aan de vergadering heeft de heer Tonckens zich gemeld als inspreker over agendapunt 5.2.
De dijkgraaf geeft de inspreker de gelegenheid het woord te voeren.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De agendapunten 11 en 12 vallen binnen de portefeuille van
de dijkgraaf. Tijdens de behandeling van deze agendapunten neemt de loco-dijkgraaf waar als voorzitter.

Agendapunt 3:
Mededelingen

De dijkgraaf vraagt het algemeen bestuur twee data in de agenda te reserveren:
- 5 juni ’s middags Opening slibhal Garmerwolde
- 14 juli ’s avonds netwerkbijeenkomst tijdens de Nacht van Electra
De dijkgraaf deelt mee dat de portefeuillehouder voorafgaand aan de beraadslagingen over inhoudelijke

agendapunten geen toelichting meer zal geven maar er direct met de eerste termijn van de
beraadslagingen wordt begonnen.
Agendapunt 4:
Besluitenlijst
4.1 Besluitenlijst AB vergadering 7
maart 2012
4.2 Besluitenlijst AB vergadering 4
april 2012
Toezeggingenlijst
4.3 Toezeggingenlijst AB
Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende
stukken 5.1 t/m 5.7

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mw. Beving vraagt of de antwoorden op vragen tijdens de rondvraag ook in de besluitenlijst kunnen
worden opgenomen. Dit wordt toegezegd.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen over de toezeggingenlijst.
5.1 De vragen van de heer Geijsel zijn kort voor de vergadering ontvangen.
De beantwoording wordt zo spoedig mogelijk per mail aan de AB leden gezonden.
5.2 De heer Tonckens zendt een aanvullend bericht aan het algemeen bestuur.
Het DB bespreekt in de eerstvolgende DB vergadering of en welke mogelijkheden er zijn dit
onderwerp te behandelen tijdens een info-AB.
De uitkomst hiervan wordt teruggekoppeld aan het algemeen bestuur.
5.5. De heer Boldewijn vraagt of het wettelijk nu nog mogelijk is om de vrijstellingsregeling voor kleine
zelfstandigen te realiseren nu het wetsvoorstel niet is aangenomen.
De consequenties hiervan worden uitgewerkt en teruggekoppeld aan het algemeen bestuur.
De overige ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

Agendapunt 6:
Jaarrapportage 2011

Agendapunt 7:
Procedure behandeling begroting Het
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Het algemeen bestuur besluit de Jaarrapportage 2011 vast te stellen en stemt in met de voorgestelde
bestemming van het resultaat 2011.

Het algemeen bestuur besluit, in afwijking van het voorstel, om een schriftelijke ronde onder de leden

Waterschapshuis 2013

Agendapunt 8:
Evaluatie behandeling huishoudelijk
afvalwater incl. kredietaanvraag
Bruilweering

Agendapunt 9:
Plan van Aanpak studie Droge Voeten
2050

van het algemeen bestuur te houden en aan de hand hiervan de zienswijze bij de ontwerpbegroting op te
stellen. De ingediende zienswijze zal vervolgens in de vergadering van 6 juni 2012 ter kennisgeving
worden aangeboden aan het AB.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie ‘Behandeling huishoudelijk afvalwater’ en besluit
conform het voorstel:
uit oogpunt van gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid éénmalig krediet van € 187.500,00
beschikbaar te stellen aan de gemeenten Groningen en Tynaarlo, om alle percelen van het
Volkstuinencomplex Bruilweering aan te sluiten op riolering en daarmee de sanering van ongerioleerde
huishoudens in het buitengebied af te ronden.
De vraag van de heer Meijer over de externe projectkosten (blz. 16) wordt zo spoedig mogelijk
beantwoord.
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel om:
1. het Plan van Aanpak Noorderzijlvest vast te stellen;
2. voor de uitvoering van het project Droge Voeten 2050 een krediet van € 300.000 beschikbaar te
stellen;
3. het Projectplan Droge Voeten 2050 ter kennisgeving aan te nemen.

Agendapunt 10:
Uitvoeringsprogramma handhaving
2012
Agendapunt 11:
Verlenging zittingsperiode bestuur

Agendapunt 12:
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Het algemeen bestuur neemt het Uitvoeringsprogramma Handhaving (UPH) 2012 ter kennisgeving aan.

Het algemeen bestuur besluit akkoord te gaan met het realiseren van de intentie van het dagelijks bestuur
om in de verlengde bestuursperiode in dezelfde constellatie door te gaan.
De fractie van Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.

Herziening tijdsbesteding en
bezoldiging leden DB

Agendapunt 13:
Stukken ter kennisneming:
a. Verslag audit committee
b. Memo stand van zaken
nHWBP
c. Vragen Statenfractie PVV aan
college van GS incl.
beantwoording mbt rapport
Noorderzijlvest
d. Toezegging AB bestuur
Agendapunt 14:
Rondvraag
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Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel om:
1. de tijdsbesteding en bezoldiging als volgt vast te stellen:
de gekozen leden van het dagelijks bestuur ontvangen de volledige vastgestelde vergoeding voor een
DB lid gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding van 18 uur per week (50%). De loco dijkgraaf
ontvangt een vergoeding op basis van een gemiddelde tijdsbesteding van 21,6 uur per week (60%).
2. Artikel 9 lid 2 van de Verordening bezoldiging dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Dit besluit na bekendmaking in werking te laten treden met ingang van 1 mei 2012.
4. De financiële consequenties van dit besluit te verantwoorden op de post ‘salariskosten bestuur’.

a. Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen met de opmerking dat het DB gaat kijken
welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het voorstel van de heer Van Mombergen
voor een training voor de AB-leden.
De stukken b, c en d worden ter kennisgeving aangenomen.

De heer Bos:
1. Ik maak mij er zorgen over dat de voorzitter van de veiligheidsregio een stapje terug gaat doen en
taken over gaat dragen aan iemand anders, kan dat zomaar? De dijkgraven Van Hall en Van ‘t
Land hebben in december 2011 per brief bij de veiligheidsregio aangegeven dat de
waterschappen betrokken moeten blijven bij de veiligheidsregio. Over wie voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio is, daar gaan wij als waterschap niet over.
De heer Rehwinkel heeft gezegd dat hij het erg druk heeft en laat zijn werkzaamheden in de
“koude periode” over aan mevrouw Van Mastrigt (plv. voorzitter). Zodra er een crisissituatie is,
zal de heer Rehwinkel het voorzitterschap op zich nemen.
2. De gemeente Ten Boer heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit de Molenstichting
Fivelingo. Er moet niet worden bezuinigd op de molens die wij als monumenten. Het is bekend
dat er bewegingen gaande zijn om molens over te dragen aan Groninger Landschap. Er zitten

ook poldermolens in de stichting maar ook molens van de gemeente Loppersum. Het uiteindelijke
resultaat zou kunnen zijn dat de molenstichting Fivelingo het voorstel gaat doen om de
poldermolens uit hun stichting in te brengen in de molenstichting Hunsingo. Daarvan heeft het
bestuur van molenstichting Hunsingo gezegd, wij wachten jullie voorstel op dit gebied af. Ieder
die verantwoordelijkheden heeft op het gebied van omgaan met monumenten gaat daar op zijn
eigen manier mee om. Als er bewegingen zijn die de poldermolens betreffen, zullen wij u
daarover berichten.
3. Aan diverse kades zijn de wallen verzakt met name waar de watergangen verbreed zijn voor de
recreatievaart. Deze opmerking zal worden doorgegeven aan de dienst en er zullen maatregelen
worden getroffen waar en voor zover dit nodig is.
De heer Schoonhoven:
- Ik heb met belangstelling het artikel “De ene pomp is de andere niet” (info Stowa) gelezen.
Hierin stond dat het bestuur van Noorderzijlvest inmiddels heeft besloten om bij nieuwbouw of
renovatie in principe te gaan voor visvriendelijk opvoerwerktuigen. Volgens mij hebben wij
echter niet gezegd in principe maar wij gaan daarvoor. Klopt dit? Dat klopt.
Agendapunt 15:
Sluiting

De dijkgraaf sluit de vergadering om 22.35 uur.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 6 juni 2012.

drs. L.P. Middel, dijkgraaf
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drs. C.A. Tomson, secretaris

