BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 30 mei 2018, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf), H. Bauman (plv. secretaris-directeur),
C.C. Alma, E.J. Luitjens, 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.M. Grijpstra, M. Gorter, G. Feijen, H. Hut, H.T. Hoiting, W.G. Huisman,
M. van Opijnen, P.A. van Mombergen, R. Staijen, P.E. Tameling, 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: W.F. Brenkman (secretaris-directeur)
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening
Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De dijkgraaf geeft aan dat de secretaris afwezig is. Bauman vervangt Brenkman tijdens deze vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Hollenga geeft aan dat het dagelijks bestuur een beslissing op bezwaar heeft genomen inzake het
monitoringsplan Rietproef. Daarnaast is er een verzoek ontvangen van de provincie Groningen over de verlenging
van de einddatum van de rietproef, te verschuiven naar 1 april 2022.
Mevrouw Alma geeft een korte aanvullende toelichting op de vraag van de heer Hut tijdens de AB-vergadering 25
april over de Optimalisatie Onlanden en relatie met de MER.
De heer Van Zanten doet mededeling van een wijziging in het baggeruitvoeringsprogramma.
De heer Luitjens licht toe dat er deze week een nogal negatief artikel is verschenen in de Leeuwarder Courant over
de belastingheffing door het Noordelijk Belastingkantoor.
Tijdens de training Actief voor het Waterschap hebben diverse AB en DB-leden hun input geleverd. De dijkgraaf
bedankt de bestuursleden hiervoor!

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
25 april 2018

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 25 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB
Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken
Agendapunt 6:
Kostentoedeling watersysteembeheer
2019

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de beantwoording van de vraag inzake de stand van zaken waternavel.
Het algemeen bestuur besluit:
De ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap
Noorderzijlvest 2019 vast te stellen, met daarin de volgende toedelingspercentages:
a. 30,00 % aan de ingezetenen;
b. 19,10 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken,
niet zijnde natuurterreinen;
c. 0,30 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
d. 50,60 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;
een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor:
a. buitendijks gelegen onroerende zaken dat 75% lager is dan het tarief dat blijkens de
verordening op de watersysteemheffing voor gebouwde, respectievelijk
ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.
b. verharde openbare wegen dat 100% hoger is dan het tarief dat blijkens de
verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet
zijnde natuurterreinen, geldt.
Er is een amendement ingediend door de fractie betaalbaar water. De fracties PvdA, Partij voor de Dieren en
Natuur dienen eveneens een amendement in. Beide amendementen zijn als bijlage bij deze besluitenlijst gevoegd.
Het meest vergaande amendement wordt eerst in stemming gebracht. Er vindt hoofdelijke stemming plaats in
alfabetische volgorde.
Het amendement van de fractie Betaalbaar Water (ongewijzigd ingezetenenaandeel van 25%) wordt als eerste in
stemming gebracht.
De volgende (5) bestuursleden stemmen voor het amendement: de heer van Boekel, mevrouw Grijpstra, de heer
Hoiting, de heer Hut en de heer van Mombergen.
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De volgende (18) bestuursleden zijn tegen het amendement: Mevrouw Alma, de heer Beerda, de heer Datema, de
heer Feijen, de heer Geijsel, de Gorter, de heer Hollenga, de heer Huisman, de heer Luitjens, de heer Van Opijnen,
de heer Schoonhoven, de heer Staijen, de heer Tameling, de heer Vermue, de heer Wierenga, de heer van
Wanrooij, mevrouw Wouda-Majoor en de heer Van Zanten. Hiermee is dit amendement verworpen.
Daarna wordt het amendement van de fracties PvdA, Partij voor de Dieren en Natuur in stemming gebracht.
(ingezetenenaandeel van 27%). De dijkgraaf vult in verband met een correcte besluitvorming volledigheidshalve
het amendement aan, met de percentages die horen bij de overige categorieën:
- Gebouwd 52,77%
- Ongebouwd 19,92% en
- Natuur 0,31%
De volgende (7) bestuursleden stemmen voor dit amendement; De heer Beerda, mevrouw Grijpstra, de heer
Hoiting, de heer Hut, de heer Van Opijnen en de heer Staijen.
De volgende (16) bestuursleden zijn tegen het amendement: Mevrouw Alma, de heer Van Boekel, de heer
Datema, de heer Feijen, de heer Geijsel, de heer Gorter, de heer Hollenga, de heer Huisman, de heer Luitjens, de
heer Tameling, de heer Schoonhoven, de heer Vermue, de heer Wierenga, de heer van Wanrooij, mevrouw
Wouda-Majoor en de heer Van Zanten. Hiermee is ook dit amendement verworpen.
Tenslotte wordt het voorliggende AB-voorstel in stemming gebracht.
De volgende (8) bestuursleden stemmen tegen het voorstel: De heer Beerda, de heer van Boekel, mevrouw
Grijpstra, de heer Hoiting, de heer Hut, de heer Van Mombergen, de heer van Opijnen en de heer Staijen.
De volgende (15) leden stemmen voor het voorstel: Mevrouw Alma, de heer Datema, de heer Feijen, de heer
Geijsel, de heer M. Gorter, de heer Hollenga, de heer W.G. Huisman, de heer Luitjens, de heer Schoonhoven, de
heer Tameling, de heer Vermue, de heer Wierenga, de heer van Wanrooij, mevrouw Wouda-Majoor en de heer
Van Zanten. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Agendapunt 7:
Kredietaanvraag vervolgfase ‘Uitbreiding
gemaalcapaciteit H.D. Louwes’

De heer van Boekel heeft ten aanzien van de stemming een stemverklaring afgelegd.
In verband met privé-omstandigheden heeft de heer Hollenga de vergadering verlaten.
De voorstellen ‘kredietaanvraag vervolgfase uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’ en ‘geactualiseerd beleid
peilbesluiten’ worden qua behandeling overgenomen door de overige portefeuillehouders.
Het algemeen bestuur besluit:
1.in te stemmen met de nadere uitwerking van de voorkeursvariant voor de
Droge-Voeten-2050-maatregel ‘Uitbreiding gemaal H.D. Louwes’;
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2. in te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds
‘thema: - werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ voor de uitvoering
van de voorkeursvariant;
3.daarvoor een aanvullend voorbereidingskrediet ter hoogte van € 1.830.000,beschikbaar te stellen.
Agendapunt 8:
Herijking kredieten
versterkingsmaatregelen Eemskanaal

Agendapunt 9:
Jaarrapportage 2017

Het algemeen bestuur besluit:
In te stemmen met het neerwaarts bijstellen van de volgende kredieten voor de versterkingsmaatregelen van de
regionale keringen langs het Eemskanaal:
1. Traject 1 Eemskanaal (Oostersluis-Bronssluis fase 2): € 2.900.000,2. Traject 3 en 4 Eemskanaal (Woltersum-Delfzijl): € 2.300.000,3. Traject 5 Eemskanaal (Oude Eemskanaal): € 1.800.000,4. Voorbereiding Eemskanaal en werkzaamheden voor 2015: € 4.100.000,Totaal: € 11.100.000,Luitjens merkt op - naar aanleiding van de vraag van de fractie Betaalbaar Water - dat er in het najaar een
workshop georganiseerd zal worden waarin een toelichting gegeven zal worden over contracten in zijn
algemeenheid en hoe dit werkt binnen onze organisatie.
Hat algemeen bestuur besluit:
1. de Jaarrapportage 2017, waarin opgenomen de controleverklaring van de accountant, vast te stellen;
2. in te stemmen met het in de Jaarrapportage 2017 opgenomen voorstel voor bestemming van het
resultaat 2017.
De portefeuillehouder geeft aan dat er een schriftelijke toelichting volgt op de vraag van de heer Beerda over de
stand van zaken samenwerking in de waterketen (welke concrete acties zijn geweest en welke acties volgen nog in
de toekomst).

Agendapunt 10:
Geactualiseerd beleid peilbesluiten

De vraag van de fractie Partij voor de Dieren inzake afname van de muskusratten in relatie tot het gevaar en of dit
gemeten was, zal schriftelijk nader worden toegelicht.
Als er in de toekomst een medewerkers tevredenheidsonderzoek wordt gehouden, worden de
uitkomsten/informatie ook gedeeld met het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het geactualiseerde beleid peilbesluiten.
Het bestuur geeft complimenten aan de organisatie voor de leesbaarheid van het voorstel.

4

Op pagina 14 van het rapport staat ‘Nieuw is dat de provinciale goedkeuring van peilbesluiten is vervallen, met
uitzondering van die gevallen waarin de waterbeheerbelangen ernstig geschaad worden en met uitzondering van
die peilbesluiten die al in de inspraak zijn geweest voor inwerkingtreding van de Waterwet’. De heer Gorter wil
graag een toelichting/voorbeelden wanneer bovenstaande van toepassing is. Mevrouw Alma zal het algemeen
bestuur een schriftelijke toelichting toesturen.
De heer Feijen geeft aan dat in de oplegnotitie wordt aangegeven dat de evaluatie ieder vijf jaar zal plaatsvinden
en in het rapport op pagina 11 staat dat de evaluatie iedere zes jaar zal plaatsvinden. Mevrouw Alma geeft aan dat
er nog een schriftelijke beantwoording volgt over wat nu juist is.
Evaluatie van het peilbesluitenbeleid zal iedere zes jaar plaatsvinden. De vermelding in het beleidsdocument is juist.
Agendapunt 11:
Op weg naar een nieuwe Keur 2018
Noorderzijlvest
Ter kennisneming:
11.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
11.b Nieuwsbrief regionale keringen
Rondvraag:
Sluiting:

Het agendapunt 11 ‘ Op weg naar een nieuwe Keur 2018 Noorderzijlvest’ wordt omwille van de tijd en omdat
meerdere fracties daarover het woord willen voeren doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de nieuwsbrief
regionale keringen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 23.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 11 juli 2018.

Bert Middel, dijkgraaf
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Wim Brenkman, secretaris-directeur
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