BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 19 december 2018, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf) en H. Bauman (plv. secretaris-directeur)
C.C. Alma, P.J. van Zanten en D.A. Hollenga (leden Dagelijks Bestuur),
W.H.M. van Boekel, H. Beerda, A. Datema, A.W.M. Geijsel, R. Grijpstra, H.T. Hoiting, H. Hut, W.G. Huisman, M. van Opijnen, P.A. van Mombergen, S.W.
Schoonhoven, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, C.J.M. van Wanrooij en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving:, E.J. Luitjens, G. Feijen, M. Gorter, P.E. Tameling, R. Staijen en E. van der Kuil (interim secretaris-directeur).
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening
Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Middel geeft aan dat de voormalig dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s zijn nieuwste gedichtenbundel
graag wil aanbieden aan het algemeen bestuur van Noorderzijlvest. De gedichtenbundel ligt voor een ieder op
tafel.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
28 november 2018

Middel geeft aan dat het waterschap samen met andere overheden in beroep zal gaan tegen het
instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld.
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 28 november 2018 wordt gewijzigd vastgesteld.
Toegevoegd wordt: de heer Geijsel stemt wel in met het Jaarplan en maakt een kanttekening met betrekking tot de
optimalisatie van de Onlanden en regionale keringen.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt om in een info AB de evaluatie droogte zomer
2018 te bespreken.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Naar aanleiding van het beheerprocotol Rietproef geeft de heer Hollenga een nadere toelichting over de actuele
stand van zaken inzake de Rietproef Lauwersmeer. Beide betrokken gedeputeerden hebben besloten de Rietproef
in 2019 niet door te laten gaan.
Brief aanpassing belastingstelsel Unie van Waterschappen
Middel geeft een toelichting op de ledenbrief van de Unie van de waterschappen inzake het gewijzigd voorstel
aanpassing belastingstelsel en het besluit van de ledenvergadering van de Unie (d.d. 7 december 2018) om de
discussie over het belastingstelsel met minimaal een half jaar op te schorten.
Daarnaast geeft de dijkgraaf een toelichting op de verwarring die tijdens de vorige vergadering is ontstaan bij de
beslispunten. De intentie van dit bestuur was volstrekt duidelijk en is door de dijkgraaf overgebracht aan het
Uniebestuur.

Agendapunt 6:
Besluit voorkeursvariant ‘optimalisatie
onlanden’

De fractie van Betaalbaar Water dient een motie van orde in en verzoekt het dagelijks bestuur om het agendapunt
van de agenda te halen. Er zijn 18 leden van het algemeen bestuur aanwezig: 5 leden stemmen voor de motie en
13 leden stemmen tegen de motie. Daarmee is de motie verworpen.
De portefeuillehouder zegt toe dat er uitgezocht zal worden of de terreinbeherende organisaties recht hebben op
een schadevergoeding op het moment dat er opgeschaald gaat worden, zoals in 2012?
Tijdens een info AB zal op verzoek van de heer Hut binnenkort een toelichting/discussie georganiseerd worden
over de functie van de Onlanden en de Bovenlopen.
Op verzoek van de heer Van Boekel zegt de portefeuillehouder toe dat er een nadere schriftelijke toelichting volgt
op de vraag naar de juridische status van het beheerprotocol.
Mevrouw Alma zegt toe dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt gehouden van de verdere stappen in het
proces zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij de regionale keringen.
De heer Beerda wil een stemverklaring afleggen waarin hij aangeeft dat zijn fractie een voorbereidingskrediet wil
afgeven en dat daarna het voorstel terugkomt op de AB-tafel.
De fractie Betaalbaar Water dient een amendement in om beslispunt 2 van het voorstel (krediet beschikbaar
stellen) te schrappen. Er zijn 18 leden van het algemeen bestuur aanwezig: 6 leden stemmen voor het
amendement en 12 leden stemmen tegen het amendement. Daarmee is het amendement verworpen.
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De fractie van Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om een MER uit te voeren. Er zijn 18 leden van het
algemeen bestuur aanwezig: 9 leden stemmen voor de motie en 9 leden stemmen tegen de motie. Daarmee
staken de stemmen en wordt de motie in de eerstvolgende AB-vergadering opnieuw in stemming gebracht.
Naar aanleiding van dit voorstel spreekt de dijkgraaf af om met de fractievoorzitters de inhoud van het reglement
van orde binnenkort nader te bespreken en de actualiteit van het reglement te beoordelen (wanneer kun je als ABlid een motie of amendement indienen en welke volgorde dient te worden gehanteerd?).
Het voorstel wordt in stemming gebracht. Tegen het voorstel stemmen de fracties van de Partij van de Dieren,
Betaalbaar Water en de heer Geijsel. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Het algemeen bestuur besluit:
1. in te stemmen met de door het DB voorgestelde voorkeursvariant voor de Droge-Voeten- 2050-maatregel
'Optimalisatie Onlanden' uitgaande van een maximale waterstand van N.A.P. +0,15 m. in de waterberging;
2. voor de uitvoering van de voorkeursvariant een krediet beschikbaar te stellen van € 7.486.000,-.
Agendapunt 7:
Kredietaanvraag uitvoering cluster 2
overige regionale keringen

Agendapunt 8:
Lidmaatschap werkgeversvereniging

Agendapunt 9:
Stand van zaken verkenning Zonnepark
Fledderbosch
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Het algemeen bestuur besluit:
Krediet beschikbaar te stellen van € 1.949.385,- (inclusief interne kosten) voor het realiseren van
versterkingsmaatregelen aan diverse regionale keringen (categorie overig) over een lengte van circa 12 kilometer
verspreid over het beheersgebied van Noorderzijlvest.
De fractie van Betaalbaar Water en de heer Geijsel stemmen tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit:
1. toe te treden tot de werkgeversvereniging voor waterschappen
2. de bevoegdheid aan het dagelijks bestuur te delegeren om alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten
in de meest ruime zin die voortvloeien c.q. samenhangen met het toetreden tot de werkgeversvereniging
3. het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis mede te delen in te stemmen met de deelname aan de op te
richten werkgeversvereniging.
4. het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor mede te delen in te stemmen met de deelname aan de op te
richten werkgeversvereniging.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de stand van zaken rondom de ontwikkeling van Zonnepark
Fledderbosch (Ten Boer), de inhoud van de intentieverklaring en een procesvoorstel voor vervolg.

Agendapunt 10:
Veiligheidsrapportage Waterveiligheid
primaire waterkeringen Noorderzijlvest
2017

Agendapunt 11:
Rondvraag

Agendapunt 12:
Sluiting

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
1. De kwalitatieve beschrijving van de staat van het areaal primaire waterkering in 2017 in beheer bij
Noorderzijlvest;
2. De kwalitatieve beschrijving waarop de organisatie van Noorderzijlvest inrichting geeft aan de Zorgplicht in
2017.
Alma zegt als plaatsvervangend portefeuillehouder toe na te zullen gaan of het waterkeringenbeheerplan reeds
beschikbaar is en zo ja deze toe te zullen zenden aan het algemeen bestuur.
De heer Hoiting bedankt zijn collega bestuursleden voor de kaart die hij heeft ontvangen na zijn operatie.
De heer Vermue spreekt enige zorg uit over de ingewikkeldheid van het aanvragen van POP-subsidie voor
maatregelen in het kader van erfspoeling.
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 6 februari 2019.

Bert Middel, dijkgraaf
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Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur

Bijlage:
Motie Betaalbaar Water
Motie Partij voor de Dieren
Amendement Betaalbaar Water

5

6

