BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 29 januari 2020, aanvang 19.30 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, W.H. Everts, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, J.G. de Jonge, G. Kremer, E.D. Reitsema, J.A. Vermue, W.S. Jongsma, E. Emmens, J.R.C.
Wouda-Majoor en L.B. Zwiers.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig: M. de Sterke, P.A van Mombergen, M.B. de Nijs, E. Kruidhof en K. Wierenga.

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. 18 december
2019

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 18 december 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Van Velde doet een mededeling over de stand van zaken Rietproef Lauwersmeer. Er is een voorlopige voorziening
gevraagd bij de Rechtbank voor het monitoringsplan, de zitting vindt plaats op vrijdag 7 februari. Naar verwachting
zal de uitspraak voor 15 februari bekend zijn.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de toezeggingenlijst geeft de portefeuillehouder Beerda aan dat het algemeen bestuur op de
hoogte zal worden gehouden van stand van zaken plaatsing en werking membraanfilterpersen.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende
stukken
Agendapunt 6:
Bestuursagenda 2020

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Het algemeen bestuur besluit:
kennis te nemen van de onderwerpen en voorstellen die in 2020 geagendeerd staan voor de vergaderingen van het
algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur spreekt de wens uit om meer ruimte te creëren tussen presentatie op 17 juni 2020 tijdens
een informatieve AB-vergadering van de KRW: presentatie conceptvoorstellen ‘maatregelenpakket SGBP3,
‘technische doelaanpassingen SGBP3 en afstemmingsnota SGBP3’ en de besluitvormende behandeling in het
reguliere AB van 1 juli 2020. De portefeuillehouder geeft aan dat er gekeken zal worden of er meer ruimte
gecreëerd kan worden tussen informeren en besluitvorming.

Agendapunt 7:
Ter kennisneming:
Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier
Agendapunt 8:
Rondvraag
Agendapunt 9:
Sluiting

Naar aanleiding van een vraag uit het algemeen bestuur merkt de portefeuillehouder op dat de Regionale
Energiestrategie weliswaar nog niet op de bestuursagenda staat vermeld, maar zal zeker worden aangeboden ter
besluitvorming aan het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur besluit:
Kennis te nemen van de nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit om 20.05 de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 29 januari 2020.

Bert Middel, dijkgraaf

Bas Tammes, secretaris-directeur

