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1. Waterveiligheid

Onderwerp
AB vaststelling Waterkeringbeheerplan
Bijlagen
1.

Waterkeringbeheerplan; ‘waterveiligheid Noorderzijlvest anno 2019’

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.
2.

Inhoudelijk kennis te nemen van het waterkeringbeheerplan
Het waterkeringbeheerplan vast te stellen.

Inleiding
Het waterkeringbeheerplan beschrijft het beleid en beheer voor de kerntaak van het waterschap:
waterveiligheid. Het plan is een uitwerking van het Waterbeheerprogramma 2016-2021. Het is een
grondige actualisatie van het Waterkeringbeheerplan 2010-2015. Alle nationale en regionale wet- en
regelgeving, beleidsdocumenten, visies en laatste ontwikkelingen zijn in het waterkeringbeheerplan
inzichtelijk gemaakt. Het plan vat samen welke doelen het waterschap op waterveiligheid nastreeft
en welke opgaven en activiteiten er liggen voor de komende jaren. Daarnaast geeft het een overzicht
van de documenten waarin de uitvoering, het beleid en de regelgeving van Noorderzijlvest zijn terug
te vinden.
Aanleidingen om het waterkeringbeheerplan uit 2009 te actualiseren zijn o.a.:
- versterkingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP),
- de regionale dijkversterkingen Lauwersmeerdijk, Eemskanaalkade, overige regionale
keringen en de waterbergingsgebieden,
- aardbevingen problematiek,
- de studie en het maatregelenpakket Droge Voeten 2050,
- de wijziging van de Waterwet in 2017 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1
januari 2021,
- de nieuwe veiligheidsnormen van overschrijdingskans naar overstromingskans en de daaraan
verbonden lopende beoordeling,
- het nationaal kader zorgplicht.
Beoogd effect
Het hebben van actueel, gedragen, vastgesteld en overkoepelend waterveiligheidsbeleid.
Argumenten
Argumenten
2.1. Voldoen kader zorgplicht
Het nationaal kader zorgplicht geeft aan dat de beheerder actueel beleid moet vastgesteld
hebben. Met de vaststelling van het waterkeringbeheerplan voldoet Noorderzijlvest aan
deze verplichting.

2.2. Een actueel waterkeringbeheerplan is nodig voor onderliggende plannen en notities
Het beleid in het waterkeringbeheerplan werkt door in onderliggende plannen en notities.
Alleen een geactualiseerd waterkeringbeheerplan biedt de juiste kaders en richting.
2.3. Het is gewenst dat de opgaven en activiteiten voor de komende jaren worden vastgesteld
Vaststellen welke opgaven en activiteiten opgepakt worden geeft richting aan de ambtelijke
organisatie. Daarnaast geeft het vaststellen zowel intern als extern duidelijkheid over de
voorgenomen beleids- en beheerverbeteringen.
Risico’s & Kanttekeningen
2.1. De Insteek van het waterkeringbeheerplan is gericht op het sober maar doelmatig voldoen
onze aan onze wettelijke verplichtingen.
Financiën
Er zijn geen directe financiële consequenties verbonden aan het besluit tot vaststellen van het
Waterkeringbeheerplan. De activiteiten resulteren mogelijk in maatregelen en daar aan verbonden
financiële middelen. Als hiervan sprake is dan wordt dit vervolgens via het reguliere proces
voorgelegd aan het bestuur.
Communicatie
Het waterkeringbeheerplan heeft na goedkeuring door het DB 6 weken ter inzage gelegen, conform
artikel 3.4 Awb. Het waterkeringbeheerplan wordt, na vaststelling door het AB, op de website van
Noorderzijlvest geplaatst.
Uitvoering
De opgaven en activiteiten worden opgepakt door de teams van Noorderzijlvest. Team Strategie en
Beleid coördineert de opgaven en activiteiten en houdt het overzicht. De uitkomsten van deze
opgaven en activiteiten worden opgenomen in het volgende waterkeringbeheerplan dat samen met
het Waterbeheerprogramma eind 2021 wordt voorgelegd aan het AB.

