BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 1 juli 2020, aanvang 18.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf) en H.B. Tammes (secretaris-directeur)
E.J. Luitjens (loco-dijkgraaf), H. Beerda, A. van Velde-Oudijk en P.E. Tameling (leden Dagelijks Bestuur),
J.A. Bos, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, G. Kremer, E.D. Reitsema, J.A. Vermue, J.R.C. Wouda-Majoor, P.A van Mombergen, M.B. de Nijs,
E. Kruidhof, M. de Sterke, K. Wierenga en L.B. Zwiers.
H. Bauman (griffier) en C. Oosten (bestuurssecretaresse)
Afwezig: E. Emmens, W.H. Everts, J.G. de Jonge en W.S. Jongsma.
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening
Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen
Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige
vergadering d.d. 11 maart 2020
4.2 Toezeggingenlijst AB

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter deelt mee dat Wilma Jongsma ziek is en introduceert Corrina Oosten als vervangster van Kristien
Vlieg.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende
stukken

De voorzitter geeft aan dat er nog nooit eerder zoveel vragen zo kort van te voren zijn binnengekomen en wijst
erop dat het onmogelijk is om alle vragen zo snel van antwoord te voorzien.
De fractie Betaalbaar Water, geeft toe dat er veel vragen zijn gesteld. De fractie spreekt waardering uit voor de
gegeven antwoorden en geeft aan begrip te hebben voor de onmogelijkheid om alle vragen in zo’n korte tijd te
beantwoorden.
Agendapunt 5.6: Beantwoording vragen fractie Betaalbaar Water inzake bruggen
Van Mombergen (fractie Betaalbaar Water) wijst op het ontbreken van de brief die de fractie over dit onderwerp
heeft gestuurd aan het DB. Het overzicht van de vragen en antwoorden is nu summier. Zijn (herhaald) verzoek is om
brieven door te zenden naar het AB. De voorzitter geeft aan dat het DB zal bespreken op welke manier het DB aan
het verzoek kan voldoen.
Agendapunt 5.7: Beantwoording vragen fractie Werk aan Water inzake Paterswoldsemeer
Vermue (fractie Werk aan Water) vraagt zich af of de beantwoording van de laatste vraag wel geheel correct is,
aangezien waterinlaat vanuit de Drentsche Aa in droge perioden (mede vanwege onttrekkingsverboden)
problematisch is.
Van Mombergen is n.a.v. de eerdere besluitvorming door het AB in 2016 en 2018 benieuwd naar de stand van
zaken van de uitvoeringskredieten, de POP subsidies en DAW gelden.
De voorzitter geeft aan dat het onderwerp Paterswoldsemeer in de volgende vergadering van het AB in augustus
wordt geagendeerd en de hiervoor genoemde punten dan inhoudelijk aan de orde komen.
5.8: Ledenbrief Unie advies commissie geborgde zetels en vervolgproces
Dit onderwerp wordt op 2 september in het info AB gepresenteerd door de voorzitter en tevens geagendeerd voor
de AB-vergadering van 16 september aanstaande. Het onderwerp staat in oktober op de agenda voor de
Ledenvergadering van de Unie. De Unie verzorgt de komende maanden (online) klankbordbijeenkomsten voor
bestuursleden van waterschappen.
5.10/5.11: Beantwoording diverse vragen inzake diverse agendapunten AB 1 juli door fractie Betaalbaar Water
en Water Natuurlijk
De beantwoording van de diverse vragen wordt betrokken bij de respectievelijke agendapunten.

Agendapunt 6:
Kredietaanvraag
Planuitwerkingsfase dijkversterking
Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Het algemeen bestuur besluit:
1. De planuitwerkingsfase van het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat te starten.
2. Daarvoor een aanvullend krediet van € 12.824.010,-- beschikbaar te stellen.

De twee leden van de fractie Betaalbaar Water worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
Agendapunt 7:
Kredietaanvraag conservering
spuicomplex Cleveringsluizen

Het algemeen bestuur besluit:
1. Voor conserveringsonderhoud van het spuicomplex Cleveringsluizen een krediet beschikbaar te stellen van
€ 511.900,--.

Agendapunt 8:
Vergoedingsregeling baggeren

Het algemeen bestuur besluit:
1. De nieuwe vergoedingsregeling voor het baggeren vast te stellen;
2. De nieuwe vergoedingsregeling te verankeren in paragraaf 4.7 van het Waterbodembeleidsplan en het
gewijzigde Waterbodembeleidsplan vast te stellen;
3. Per direct de oude vergoedingsregeling en het oude Waterbodembeleidsplan (2017-2027) in te trekken;
4. De tarieven van de vergoedingsregeling 5-jaarlijks te indexeren.
De twee leden van de fractie Betaalbaar Water worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

Agendapunt 9:
Afsluiting verkenningsfase en
verzoek opvolgend
voorbereidingskrediet voor de
planfase RWZI Westerkwartier

Het algemeen bestuur besluit:
1. Kennis te nemen het resultaat van de verkenningsfase.
2. Om in te stemmen met de contract- en aanbestedingsstrategie BVP (Best Value Procurement) voor twee
realisatiecontracten RWZI en transportsysteem waarbij de markt invulling geeft aan de zuiveringstechniek.
3. Om opvolgend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 5.434.000,-- voor het afronden van de
planfase en het uitkeren van vergoedingen aan de grondeigenaren.
De fractie Betaalbaar Water vraagt op grond waarvan het DB bevoegd was om een eerder verstrekt krediet te
verlenen. Beerda licht dit toe en zegt toe dat hij de betreffende voorstellen en besluiten waarop dit is gebaseerd
schriftelijk aan het AB zal doen toekomen.

Agendapunt 10:
Aanpassen persleiding BedumOnderdendam

Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het op twee locaties aanpassen van de persleiding Bedum-Onderdendam i.v.m. plannen
van Provincie en TenneT.
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 450.000,--.

Agendapunt 11:
Jaarverslag 2019

Het algemeen bestuur besluit:
1. Het Jaarverslag 2019 vast te stellen.
2. Het positieve resultaat 2019 van € 2.714.721,-- toe te voegen aan de reserves, waarvan aan de algemene
reserves € 2.701.219,-- en aan de bestemmingsreserve De Slokkert € 13.502,--.

Agendapunt 12:
Kwartaalrapportage 1-2020

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
de kwartaalrapportage per 1 april 2020.

Agendapunt 13:
Kaderbrief 2021-2024

Het algemeen bestuur besluit:
1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en kennis hiervan te nemen en voorlopig vast te
stellen voor 2021 - 2024.
2. Het financiële kader vast te stellen voor het jaarplan 2021 op maximaal 4% saldolasten stijging.
Het DB gaat in de komende periode aan de slag om te kijken hoe dit percentage verantwoord terug kan
worden gebracht richting 2,5%, (dat is het streven), voorzien van de consequenties die dat met zich
meebrengt.

Agendapunt 14:
Zienswijze begroting 2021
Noordelijk Belastingkantoor

Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en de kostentoerekening van
het Noordelijk Belastingkantoor.
2. Deze instemmingen naar voren te brengen bij het Noordelijk Belastingkantoor als zienswijze van
Noorderzijlvest.

Agendapunt 15:
Rechtspositie leden algemeen
bestuur

Agendapunt 16:
Informatievoorziening algemeen
bestuur
Agendapunt 17:
Notitie openbaarheid en
vertrouwelijkheid
Agendapunt 18:
Uitwerking waterstructuurplan
Westrand
Agendapunt 19:
Voortgang gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier
Agendapunt 20:
Geactualiseerde grond
strategieplan Zuidelijk
Westerkwartier
Agendapunt 21:
Jaarverslag vergunningverlening en
Handhaving 2019 en
uitvoeringsprogramma 2020
Agendapunt 22:
Veiligheidsrapportage Zorgplicht
primaire Waterkeringen 2019

Het algemeen bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit.
2. conform Toelichting en advisering bij de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit te besluiten.
3. de Verordening rechtspositie leden algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest 2020 vast te stellen.
4. de Verordening bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen waterschapsbestuurders waterschap
Noorderzijlvest 2015 in te trekken.

In verband met het late tijdstip en de hoeveelheid nog te behandelen onderwerpen wordt besloten om de
behandeling van de overige agendapunten door te schuiven naar de volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur.
Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Agendapunt 23:
Stukken ter kennisneming

Punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van augustus.

Agendapunt 24:
Rondvraag
Agendapunt 25:
Sluiting

Bos (fractie ChristenUnie) vraagt of er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de Rietproef? Van Velde geeft aan
dat er een evaluatie komt met betrekking tot het proces van de (niet gehouden) Rietproef.
De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 26 augustus 2020.

Bert Middel, dijkgraaf

Bas Tammes, secretaris-directeur

