BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 19 september 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),
W.H.M. van Boekel, H. Beerda, A. Datema (vanaf agendapunt 10) , M. Gorter, A.W.M. Geijsel , R.Grijpstra H.T. Hoiting, H. Hut, W.G. Huisman, M. van Opijnen,
P.A. van Mombergen, R. Staijen, S.W. Schoonhoven, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: G. Feijen, P.E. Tameling en C.J.M. van Wanrooij
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De heren Feijen, van Wanrooij en Tameling zijn verhinderd.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
11 juli 2018

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 juli 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
-

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Er zijn geen mededelingen.

Agendapunt 6:
Ontslag secretaris-directeur

Het algemeen bestuur besluit:
De heer W.F. Brenkman per 15 oktober 2018 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van secretaris-directeur.

Agendapunt 7:
Procedure werving secretaris-directeur

Agendapunt 8:
Plan van Aanpak
Waterschapsverkiezingen 2019
Agendapunt 9:
Uitvoeringskrediet overige regionale
keringen cluster 1

Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de werving van de nieuwe secretaris-directeur
2. In te stemmen met de aanstelling van mevrouw E. van der Kuil als interim secretaris-directeur
Het algemeen bestuur besluit:
1. Het plan van aanpak waterschapsverkiezingen 2019 voor kennisgeving aan te nemen
2. Een voorbereidingskrediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen
Het algemeen bestuur besluit:
1. Krediet beschikbaar te stellen van € 1.051.300,-- (inclusief interne kosten) voor het realiseren van
versterkingsmaatregelen aan diverse regionale keringen (categorie overig) over een lengte van 51
kilometer verspreid over het beheersgebied van Noorderzijlvest.
De heer Geijsel en de fractie van Betaalbaar Water stemmen tegen het voorstel.

Agendapunt 10:
Kostentoedeling 2019

Een nadere specificatie van bijlage 2 zal worden toegelicht via een korte notitie.
Het algemeen bestuur besluit:
De kostentoedelingsverordening 2019 vast te stellen.

Agendapunt 11:
Kredietaanvraag renovatie Juistertil
Loppersum

De fractie van Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Voor de renovatie van de Juistertil te Loppersum een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van
€ 348.000,--

Agendapunt 12:
Aanpassing van het belastingstelsel van
de waterschappen
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Hollenga zegt toe dat er een nadere toelichting zal volgen met een specificatie van de kosten in de aanneemsom.
In deze vergadering wordt het voorstel van de Unie door het algemeen bestuur opiniërend besproken. Er wordt
geen besluit genomen. Alle fracties maken in maximaal vijf minuten hun eerste bevindingen kenbaar. Het
algemeen bestuur kan zich vinden in de uitgangspunten die gehanteerd zijn, te weten het profijtbeginsel voor
watersysteemheffing, het kostenveroorzakersbeginsel voor de zuiveringsheffing en ‘de vervuiler betaalt’ voor de
verontreinigingsheffing. Deze drie uitgangspunten doen recht aan een eerlijker verdeling van de door de
waterschappen te maken kosten. In de brief aan de Unie wordt per belastingcategorie de voorlopige standpunten
en bevindingen kenbaar gemaakt, zoals die in deze vergadering naar voren zijn gekomen.

Agendapunt 13:
Inrichtingsplannen Zuidelijk
Westerkwartier

Het algemeen bestuur besluit:
1. Tot vaststelling van de definitieve inrichtingsplannen voor de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier,
voor die onderdelen die betrekking hebben op de wateropgaven.

Agendapunt 14:
Bestuurlijke visie bruggen

Het algemeen bestuur besluit:
1.

2.

Agendapunt 15:
Op weg naar een nieuwe Keur
Noorderzijlvest

Agendapunt 16:
Slibstrategie, herijking 2018

Kennis te nemen van het rapport ‘bestuurlijke visie op bruggen’, waarin de staat van
onderhoud van de bruggen beschreven is en de opgave voor de komende tien jaar
inzichtelijk zijn gemaakt.
Kennis te nemen van de planning om de opgaven betreffende het baggeren en de
kades en beschoeiing inzichtelijk te krijgen.

Hollenga geeft aan dat er in het najaar gestart wordt met de verdere uitwerking van
het Plan van Aanpak, waarin ook de toelichting van mogelijke scenario’s wordt
meegenomen. Er zal bekeken worden of het mogelijk is om bij het plan van Aanpak
een update van het bruggenboekje (overzicht met de bruggen in ons beheergebied)
toe te voegen.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
de voorgenomen actualisatie van de Keur Noorderzijlvest uit 2009. De Keur is een algemeen verbindend
voorschrift met regels van het waterschap om waterkeringen, watergangen en de waterkwaliteit te beschermen.
Deze notitie geeft de gelegenheid voor het algemeen bestuur om gedachten, bedenkingen en visies voor de
actualisatie mee te geven aan het dagelijks bestuur.
De door het algemeen bestuur aangereikte suggesties worden betrokken bij de actualisatie.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
1. De conclusies in het rapport ‘Strategie Slibeindverwerking Ongebonden Waterschappen in Noord-Oost
Nederland’, dd. 19/3/18, van de zeven Noordelijke waterschappen. Deze waterschappen hebben zelf geen
slibverwerkingscapaciteit. Hierin wordt een strategie op slibeindverwerking voorgesteld, op basis van lagetemperatuur-droging (LTD) als meest duurzame en kosteneffectieve technologie voor de korte en middellange
termijn. Het inzetten van het gedroogde slib als biobrandstof vormt hierop de logische vervolgstap.
2. De conclusie dat op basis van de uitkomsten van de studie van de Noord-Oost waterschappen, de eerder door
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s uitgevoerde Slibstrategiestudie nog actueel is en gedroogd slib het beste ingezet
kan worden als bio brandstof. Deze uitkomst is naast de eigen slibstrategie gelegd, zoals beschreven in
‘Eindrapportage Slibstrategie, dd. juni ’16’, waarna is vastgesteld dat de eigen strategie geen bijstelling behoefd.
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Na de gunning in 2017 van de slibeindverwerking aan Swiss Combi Technology (SCT) was er behoefte aan een
herijking, omdat de in 2016/2017 uitgevoerde marktverkenning liet zien dat de (energie)markt weliswaar
geïnteresseerd is in afname van ‘gedroogd zuiveringsslib’, maar dat de markt om verschillende redenen (nog) niet
zover was om dit product al te benutten als biobrandstof.
Agendapunt 17:
Onderzoek reputatie en dienstverlening
Agendapunt 18:
Geactualiseerde bestuursagenda 2018
Agendapunt 19:
Jaarverslag Vergunning, Verlening en
Handhaving 2017

Agendapunt 20:
Kwartaalrapportage Q2 2018
Ter kennisneming:
17.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
Rondvraag:

Sluiting:

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek ‘reputatie en
dienstverlening’ en de aanbevelingen.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de geactualiseerde bestuursagenda 2018, waarin is
aangegeven welke voorstellen in 2018 geagendeerd staan en stonden voor de vergaderingen van het algemeen
bestuur.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving
2017 en de infographic.
In 2018 wordt in overleg met de provincie gekozen voor een andere efficiëntere opzet van de schouw. Mevrouw
Wouda wil graag een nadere toelichting van deze opzet. Van Zanten geeft aan dat het bestuur een schriftelijke
toelichting zal ontvangen.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de kwartaalrapportage per 30 juni 2018.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
Het algemeen bestuur neemt kennis van het vastgestelde AC verslag d.d. 5 september 2018.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De heer van Mombergen pleit in het kader van recreatieve voorzieningen voor meer ruimte c.q. gelegenheid voor
parkeervoorzieningen en bankjes bij vistrap Sterrebos.
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 31 oktober 2018.
Bert Middel, dijkgraaf
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Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur

