Noorderzijlvest klaar voor de toekomst
Het waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle inwoners.
Noorderzijlvest creëert hiermee een basis voor een gezonde en toekomstbestendige leef-, woonen werkomgeving in Groningen en Noord Drenthe.
Het waterschap versterkt en verhoogt de Waddenzeedijk en dijken langs kanalen en het
Lauwersmeer. Het waterschap legt ook waterbergingsgebieden aan en vergroot de capaciteit van
gemalen. Dit alles om in de toekomst, ook met het oog op het veranderende klimaat,
watertekorten, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.
Als gevolg van deze forse investeringen stijgt de waterschapsbelasting voor huishoudens in 2019
met gemiddeld 3,7%. Dit komt neer op een stijging van circa € 14,-- per huishouden.
Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest behandelt op 28 november a.s. het
Jaarplan 2019. In dit jaarplan staat wat het waterschap volgend jaar doet om te zorgen voor veilige
dijken en voldoende en schoon water, en hoeveel dit gaat kosten. Met dit jaarplan houdt
Noorderzijlvest vast aan de koers die sinds 2015 is ingezet.
Klimaat
De komende jaren houdt Noorderzijlvest in het waterbeheer nog meer rekening met het
veranderende klimaat. De afgelopen zomer hadden we te maken met droogte. De ontstane
watertekorten kon Noorderzijlvest voldoende aanvullen. Voor de toekomst worden meer en heviger
buien verwacht en ook vaker langere droogteperioden. De opwarming van de aarde en daardoor
stijging van de zeespiegel heeft ook zijn effect op de waterveiligheid. Samen met andere regionale
overheden, belangenorganisaties en inwoners zullen we onderzoeken hoe wij in zowel de bebouwde
als landelijke gebieden kunnen anticiperen op deze ontwikkeling.
Dijken, waterbergingsgebieden en gemalen voor droge voeten
Het waterschap voert grote projecten uit voor de waterveiligheid. Eind 2019 wordt de uitvoering van
de dijkversterking van het traject Eemshaven-Delfzijl afgerond. De dijk wordt verhoogd met twee
meter in Delfzijl en aflopend naar de Eemshaven met enkele centimeters.
We starten met de uitvoering van de waterbergingsgebieden Bakkerom, De Dijken en voortgang
Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier. De capaciteit van het gemaal Schaphalsterzijl wordt de
komende jaren vergroot.
Veel maatregelen voor gezond en schoon oppervlaktewater
Noorderzijlvest start in 2019 met de centralisatie van drie bestaande rioolwaterzuiveringen tot één
nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie ‘Westerkwartier’ in Gaarkeuken. In 2019 wordt verder
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden medicijnresten uit rioolwater te verwijderen.
Noorderzijlvest onderzoekt ook of we het gezuiverde rioolwater (effluent) bij de
rioolwaterzuiveringen kunnen hergebruiken. Ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
vispassages loopt in 2019 door.
Hoeveel kosten deze projecten?
Noorderzijlvest verwacht in 2019 circa € 116 miljoen uit te geven aan projecten. Veruit het grootste
deel hiervan, ongeveer € 82 miljoen gaat op aan de verbetering van de waterveiligheid, waarvan een
deel wordt gefinancierd vanuit het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Wie betaalt wat in 2019?
Werken aan veilig, voldoende en schoon water kost geld. De noodzakelijke projecten en maatregelen
voor de toekomst betekenen dat de tarieven van de waterschapsbelastingen in 2019 stijgen. Een
alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer € 147. Een gezin met een huurhuis betaalt
volgend jaar ongeveer € 275. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZwaarde van € 200.000 betaalt in 2019 ongeveer € 389. Een agrariër met circa 60 hectare
landbouwgrond in eigendom betaalt in 2019 ongeveer € 4.665.

