BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 7 februari 2018, aanvang 19.30
uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf), W.F. Brenkman (secretaris-directeur)
C.C. Alma, E.J. Luitjens, P.J. van Zanten en D.A. Hollenga (leden Dagelijks Bestuur),
H. Beerda, W.H.M. van Boekel, J.J. Bos, A. Datema, M. Gorter, , H. Hut, H.T. Hoiting, W.G. Huisman,
P.A. van Mombergen, M. van Opijnen, P.E. Tameling, R. Staijen, S.W. Schoonhoven, J.A. Vermue, C.J.M. van Wanrooij en
J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: A.W.M. Geijsel, G. Feijen en R.M. Grijpstra
Besluiten en toezeggingen
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
De agendapunten 5.9 en 10 worden op voorstel van de dijkgraaf gecombineerd besproken.
De heer Hollenga geeft een uitgebreide toelichting stand van zaken Rietproef. De portefeuillehouder geeft aan dat
het algemeen bestuur op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen in de komende weken.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
20 december 2017

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 20 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

Het dagelijks bestuur zal - op verzoek van de heer van Mombergen - binnen twee weken de schriftelijke toezegging
inzake de nadere toelichting lekkage damwanden toezenden aan het algemeen bestuur.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de beantwoording van diverse vragen van verschillende fracties.

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 6:
Kredietaanvraag bijdrage vervanging brug
Fraamklap

Agendapunt 7:
Uitvoeren van KRW-en
Klimaatmaatregelen Paterswoldsemeer

Agendapunt 8:
Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening en Handhaving 2018

Het algemeen bestuur besluit:
1.
In te stemmen met het krediet van € 195.000,- als bijdrage voor vervanging van brug
Fraamklap.
De portefeuillehouder zegt toe dat er een schriftelijke verduidelijking/toelichting (via het
weeknieuws) komt op de vraag van de heer Vermue of de vervanging brug Fraamklap
wel/of toch niet in aanmerking komt voor een vergoeding van de commissie
Bodemdaling.
Het algemeen bestuur besluit:
1.
de voorbereiding van de KRW- en klimaatmaatregelen voor het waterlichaam
Paterswoldsemeer te starten in 2018 en de eerste fase vóór uiterlijk 2022 uit te voeren;
2.
een voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 2.590.000,- beschikbaar te stellen,
3.
kennis te nemen van de hiervoor door het DB ingediende POP3-subsidie aanvraag van
€ 2.500.000,4.
onder voorbehoud van toekenning subsidie een krediet te verstrekken voor DAW
(Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) maatregelen ter hoogte van maximaal € 1.625.000,-.
De fractie Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van het Vergunning- en Handhavingsuitvoeringsprogramma
2018.
Van Zanten zegt toe dat een matrix met afweging van prioriteiten versus slecht naleefgedrag bij het HUP/VUP 2018
aanvullend wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur.
Naar aanleiding van verzoeken vanuit het algemeen bestuur zegt de portefeuillehouder toe dat in het HUP/VUP
2019 meer aandacht zal worden gegeven binnen de prioritering (controle en handhaving) waarbij o.a.
vaarrecreatie en de niet risicovolle groepen als voorbeeld worden genoemd.
De portefeuillehouder zal nagaan of er een provinciale reactie (toezichthouder) is ontvangen op het
uitvoeringsprogramma 2018, als dit het geval is ontvangt het algemeen bestuur hiervan ter kennisname een
afschrift.
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Agendapunt 9:
Bestuursagenda 2018

Na afloop van de bespreking van dit agendapunt stelt de heer Datema voor om een excursie te organiseren naar
een agrariër die bezig is met het inzetten en actief gebruiken maken van de mogelijkheden van het DAWprogramma.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de onderwerpen en voorstellen die in 2018 geagendeerd staan
voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

Agendapunt 10:
Effecten aardbevingen op onze assets

De heer Huisman merkt op dat de bestuursagenda aangevuld zou moeten worden met Spoelzee Noorderpolderzijl
en Persleiding Damsterdiep Garmerwolde. Het dagelijks bestuur zal dit nagaan op basis van het jaarplan en
eventueel de bestuursagenda aanvullen met deze onderwerpen.
De dijkgraaf maakt de kanttekening dat in het voorstel een onjuistheid staat, namelijk melding van schades worden
niet gedaan bij het centrum voor veilig wonen, maar rechtstreeks bij de NAM.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van de rapportage over de effecten van aardbevingen op de
assets van Noorderzijlvest.

Agendapunt 11:
Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en
Manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen

Ter kennisneming:
12.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
12.b Nieuwsbrief regionale keringen
Rondvraag:
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De dijkgraaf geeft een toelichting - mede in relatie tot de vraag van de fractie CDA (zie agendapunt 5.9) - inzake
rechtstreeks beoordelen en toekennen van schadevergoeding bij aardbevingen, zonder tussenkomst van de NAM.
Er is een ambtelijk platform waarin wij participeren en daarin hebben wij het initiatief genomen om met andere
overheden gezamenlijk op te trekken. Het doel is om te zorgen dat er een aanvullend schadeprotocol komt met
eenzelfde onafhankelijke beoordeling en zonder de tussenkomst van de NAM.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van de afspraken vanuit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en
het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
De heer van Boekel vraagt hoe het dagelijks bestuur aankijkt tegen ‘statiegeldalliantie’. Portefeuillehouder Alma
geeft aan dat het dagelijks bestuur hierover zal beraden en er vervolgens bij het algemeen bestuur op terug zal
komen. De heer van Boekel geeft de suggestie mee om dit in Unieverband op te pakken.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief regionale keringen.
De heer Huisman geeft aan dat RTV Drenthe op 11 oktober 2017 het volgende bericht publiceerde: ‘Waterschap
Noorderzijlvest onderzoekt vervuiling grondwater door kunstgrasvelden. Onderzoek zal naar verwachting 2 maand

duren’. Volgens de Bestuursagenda (2018) worden de uitkomsten van het onderzoek in het 3e kwartaal van dit jaar
verwacht. De heer Huisman wil graag weten waarom deze terugkoppeling langer lijkt te duren.
Verder blijkt uit de rondvraag dat de behoefte bestaat om de beantwoording van de vragen te koppelen aan het
betreffende agendapunt. De dijkgraaf geeft aan dat - indien mogelijk - we dit zullen toevoegen aan het betreffende
agendapunt.
Sluiting:

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 21 maart 2018.

Bert Middel, dijkgraaf
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Wim Brenkman, secretaris-directeur

