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Onderwerp: Informatie voorbereiding en vaststelling legger waterkering langs zuidzijde Hoendiep en Gave
tussen Koningsdiep en Kleine Oostwolderpolder

Geachte heer Wijma,
Op 9 januari 2022 heeft u per e-mail aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van uw eerdere
informatieverzoek van 15 oktober 2021. Via deze brief verstrekken wij aan u een aantal
documenten. Op uw verzoek is dit per e-mail naar u verzonden.
Besluit van 13 december 2021
Bij besluit van 13 december 2021 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest
gereageerd op uw Wob-verzoek van 15 oktober 2021. Daarmee is naar het inzicht van het
waterschap tegemoet gekomen aan uw informatieverzoek.
Aanvullende vragen
Per e-mail heeft u op 9 januari 2022 een aanvulling gestuurd op uw eerdere informatieverzoek.
Omdat sprake is van een aanvulling op uw eerdere verzoek en het waterschap aan uw eerdere
verzoek reeds gehoor heeft gegeven bij besluit van 13 december 2021, beschouwen wij het
verstrekken van deze documenten als een feitelijke handeling waartegen geen bezwaar of
beroep openstaat. Dit betekent dat deze documenten niet voor een ieder geopenbaard worden
maar enkel toegankelijk en inzichtelijk zijn voor u.
Documenten die wij verstrekken
Om u tegemoet te komen zijn een aantal documenten verzameld die wij aan u verstrekken:

Stedumermaar 1

Postbus 18

E-mail: info@noorderzijlvest.nl

9735 AC Groningen

9700 AA Groningen

Internet: www.noorderzijlvest.nl

Telefoon: (050) 304 89 11

Fax: (050) 304 82 26

Twitter: @noorderzijlvest

Banknummer: NL73NWAB0636755592 BIC: NWABNL2G

BTW-identificatienummer: NL8081.74.071.B.01

KvK-nummer: 50130994

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze taken. Meer informatie kunt u vinden op www.noorderzijlvest.nl/privacyverklaring.

1. Tarievennota’s 2001-2005;
2. Concept ‘Uitgangspunten voor de beoordeling van de veiligheid van de regionale
waterkeringen in de provincie Groningen’ d.d. 2 juli 2013;
3. Reactie op concept d.d. 2 juli 2013;
4. Afspraken regionale waterkeringen d.d. 11 juli 2013;
5. Normen regionale waterkeringen d.d. 31 januari 2017;
6. Uitgangsnotitie ‘Uitgangspunten voor de beoordeling van de veiligheid van de regionale
waterkeringen in de provincie Groningen’ d.d. 28 oktober 2014;
7. Besluit omgevingsvergunning d.d. 2 mei 2017.
Bovenstaande documenten zijn geanonimiseerd, dit houdt in dat persoonsgegevens zijn
weggelakt.
Toelichting op de verstrekking van de Tarievennota’s
In uw aanvullend verzoek vraagt u om een overzicht van de waterschapslasten door de jaren
heen voor bepaalde percelen. Deze gegevens heeft het waterschap niet in een overzicht
beschikbaar en betreffen daarnaast geen bestuurlijke aangelegenheid. Om u een beeld te geven
van deze lasten treft u in de bijlage een overzicht aan van de Tarievennota’s over de jaren
2001-2005.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar mevrouw R.J. Meijerink via telefoonnummer 050 – 304 8911 of per e-mail naar
info@noorderzijlvest.nl onder vermelding van zaaknummer Z/21/049536.

Met vriendelijke groet,

R.J. Meijerink,
Juridisch ondersteuner
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest
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