BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 29 mei 2019, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf) en E. van der Kuil (interim secretaris-directeur)
H. Beerda, E.J. Luitjens, P.E. Tameling en A. van Velde-Oudijk (leden Dagelijks Bestuur),
J.A. Bos, W.H. Everts, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, J.G. de Jonge, W.S. Jongsma, G. Kremer, E. Kruidhof, P.A. van Mombergen, M.B. de Nijs, E.D.
Reitsema, M. de Sterke, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, J.R.C. Wouda-Majoor en L.B. Zwiers.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: E. Emmens
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
24 april 2019

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 24 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Tameling geeft aan dat de beantwoording van de vragen van de fractie Betaalbaar Water inzake de Onlanden
geagendeerd worden voor het algemeen bestuur van 26 juni 2019.

De dijkgraaf geeft aan dat de brief van het dagelijks bestuur inzake de vervolgafstemming over doorvaart na sloop
brug Helwerdermaar, toegevoegd zal worden aan de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 26 juni 2019.

Agendapunt 6:
Jaarverslag 2018

Agendapunt 7:
Zonnepanelen op zuiveringsterreinen

Agendapunt 8:
Reglement van Orde waterschap
Noorderzijlvest

Agendapunt 9:
Aanwijs vertegenwoordigers AB

Agendapunt 10:
Voortgangsrapportage vervangen
filterpersen
Agendapunt 11:
Kwartaalrapportage I 2019
Agendapunt 12:
Nieuwsbrief ZWK
Agendapunt 13:
Nieuwsbrief Dijkverbetering EemshavenDelfzijl
Agendapunt 14:
Rondvraag
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Het algemeen bestuur besluit:
1. Het Jaarverslag 2018 vast te stellen.
2. Het positieve resultaat 2018 van € 1.624.095 toe te voegen aan de reserves, waarvan aan de algemene
reserves € 1.609.342 en aan de bestemmingsreserve De Slokkert € 14.753.
Het algemeen bestuur wordt via het weeknieuws geïnformeerd of de DAW beschikking die eind maart werd
verwacht inmiddels is ontvangen.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Een uitvoeringskrediet van € 2.727.000 (inclusief interne kosten) ter beschikking te stellen voor de
plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van acht RWZI locaties.
Het algemeen bestuur besluit:
1. het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest
2019 vast te stellen
2. het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest
2019 in werking te laten treden op de dag volgend na de datum van vaststelling.
Naar aanleiding van een vraag verduidelijkt de dijkgraaf dat in het specifieke geval van artikel 1, lid 12 (interruptie)
onder lid van het algemeen bestuur ook wordt begrepen de voorzitter.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Als leden van het Georganiseerd Overleg aan te wijzen mevrouw J. Wouda-Majoor, mevrouw H. Hof en de
heer G. Kremer, en als plaatsvervangende leden respectievelijk de heer B. de Nijs, mevrouw J.G. de Jonge,
de heer M. de Sterke en de heer K.L. Wierenga.
Het algemeen bestuur neemt kennis te nemen van de voortgang van het vervangen van de kamerfilterpersen door
membraanfilterpersen op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de kwartaalrapportage per 1 april 2019.
Het algemeen bestuur neemt kennis van deze nieuwsbrief.
Het algemeen bestuur neemt kennis van deze nieuwsbrief.
Vermue attendeert het DB op het feit dat omwonenden in het gebied van het peilbesluit Electra 1e schil zijn
uitgenodigd voor een informatieavond. Vermue was hiervan niet op de hoogte en heeft geen uitnodiging gehad,
noch als bewoner van het gebied noch als AB-lid. Vermue vraagt aandacht voor de communicatie. Van Velde geeft
aan dat een en ander nader zal worden uitgezocht.

Agendapunt 15:
Sluiting

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 26 juni 2019.

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

