BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 13 maart 2019, aanvang 16.00 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf) en E. van der Kuil (interim secretaris-directeur)
C.C. Alma, E.J. Luitjens en P.J. van Zanten (leden Dagelijks Bestuur),
W. van Boekel, H. Beerda, A. Datema (vanaf 16.30 uur), G. Feijen, R. Grijpstra, A.W.M. Geijsel, H. Hut, W. Huisman, H. Hoiting, M. Gorter, M. van Opijnen
(vanaf agendapunt 11), P. Tameling, P.A. van Mombergen, S.W. Schoonhoven, R. Staijen, J.A. Vermue, K.L. Wierenga (vanaf agendapunt 11), C.J.M. van
Wanrooij en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: D.A. Hollenga.
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.
19 december 2018

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 6 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

5.4 Brief Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond inzake Helwerdermaar.
Mevrouw Wolthuis en de heer Jansen spreken in bij dit agendapunt.
De ingekomen brief zal door het dagelijks bestuur worden beantwoord. De plaatsvervangend portefeuillehouder
zegt toe dat het algemeen bestuur een afschrift van de beantwoording ontvangt. Hollenga zal contact opnemen
met de landeigenaar om te bezien of er een perspectief is op een mogelijke oplossing.

Agendapunt 6:
Visie vismigratie

Ten aanzien van de overige ingekomen stukken zijn er geen opmerkingen.
Het algemeen bestuur besluit om de visie vismigratie “Van Wad tot Aa” periode 2019-2027 vast te stellen.
De fractie gebouwd en betaalbaar water stemmen tegen dit voorstel.

Agendapunt 7:
Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis
2020

Agendapunt 8:
Verordening behandeling
bezwaarschriften en klachten waterschap
Noorderzijlvest 2019

Het algemeen bestuur besluit:
1.
In te stemmen met de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis.
2.
Het Waterschapshuis te vragen om eerder dan nu bijgestelde verwachtingen te delen.
3.
Dit samen naar voren te brengen bij Het Waterschapshuis als zienswijze van Noorderzijlvest.
De portefeuillehouder geeft aan dat de vraag van de fractie Betaalbaar Water of er in de conceptbegroting van Het
Waterschapshuis rekening is gehouden met het intrekken van de BTW-vrijstelling schriftelijk beantwoord zal
worden.
De portefeuillehouder geeft aan dat onderstaande door het algemeen bestuur geplaatste opmerkingen over de
verordening waar mogelijk worden doorgevoerd in de tekst en toelichting van de regeling.
- In de verordening staat bezwaarde belanghebbende wel omschreven, maar komt in verordening niet terug
- toelichting 2e pagina staat gemeentebestuur, bedoeld zal zijn bestuur waterschap
- artikel 15 lid 1 machtiging van het DB vereist
Luitjens zegt toe dat er nog gekeken zal worden naar de opmerking om de bezwarencommissie niet te beperken in
haar mogelijkheden voor het maken van eventuele kosten. Het dagelijks bestuur zal nagaan of dit aangepast dient
te worden en het algemeen bestuur daarvan op de hoogte stellen via het weeknieuws. Aan de commissie zal
worden gevraagd jaarlijks een evaluatieverslag uit te brengen.
De heer Hoiting dient een amendement in (zie bijlage). Het dagelijks bestuur ontraadt het amendement.
De amendement wordt in stemming gebracht. Van de 20 aanwezige bestuursleden stemmen 12 leden tegen het
amendement en 8 leden voor. Het amendement is daarmee verworpen.
Het algemeen bestuur besluit met inachtneming van de geplaatste opmerkingen:
1.
De Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest 2019 vast te stellen
2.
De Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest van 2006 in te
trekken.

Agendapunt 9:
Uitvoeringskrediet keringen Fivelingo- en
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Het algemeen bestuur besluit:

Electraboezem cluster 3
Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.714.686,- (inclusief interne kosten) voor het realiseren van
versterkingsmaatregelen aan diverse regionale keringen (Fivelingo- en Electraboezem) over een lengte van circa 6
kilometer verspreid over het beheersgebied van Noorderzijlvest.
De heer Luitjens geeft aan dat schriftelijke beantwoording volgt over wat het aanbod is geweest bij de aanleg van
natuurlijke vriendelijke oevers aan de landeigenaren.
Agendapunt 10:
Kredietvoorstel uitvoering
Deltaprogramma Zoetwater

Agendapunt 11:
Instemmen met ontwerp-inrichtingsplan
Veenhuizen
Agendapunt 12:
Energieneutraal 2025
Agendapunt 13:
Wijziging landelijke strategie muskus- en
beverrattenbeheer

Agendapunt 14:
Uitvoeringskrediet gebiedsinrichting
Zuidelijk Westerkwartier
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Het algemeen bestuur besluit:
Een krediet van € 406.130,- beschikbaar te stellen voor de driejarige uitvoering van het Deltaprogramma
Zoetwater.
De fractie Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
De vergadering wordt geschorst voor een warme maaltijd. Na de schorsing zijn ook de heren van Opijnen en
Wierenga aanwezig bij de vergadering.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-inrichtingsplan Veenhuizen
2. Akkoord te gaan met een te verkrijgen netto afkoopsom van € 246.000,- vanuit de LI Veenhuizen vanwege
overdracht van kunstwerken en een gedeelte weg.
Het algemeen bestuur besluit:
1. €100.000 beschikbaar te stellen in 2019 voor onderzoeken en activiteiten in het kader van een
energieneutraal waterschap in 2025.
Het algemeen besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe landelijke strategie "bestrijden tot aan de Landgrens"
2. Om de inspanning te richten op het bereiken van het gestelde doel in een periode van 10-15 jaar en te
komen tot een solidariteitsprincipe.
De fractie van Partij voor de Dieren dient twee moties in. Zie bijlage voor de moties.
Motie 1 wordt overgenomen door het dagelijks bestuur. Motie 2 wordt in stemming gebracht. 2 leden stemmen
voor de motie en de overige 20 leden stemmen tegen de motie. Daarmee is motie 2 verworpen.
Het algemeen bestuur besluit:
1.
Een uitvoeringskrediet van € 17.668.536,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de
gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier.

Agendapunt 15:
Financiële stand van zaken project
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Agendapunt 16:
Verbeterplan Zorgplicht primaire
waterkeringen Noorderzijlvest
Agendapunt 17:
Rapportage No-regret Keringen per 1-12019

Agendapunt 18:
Afronden onderzoeksproject CADos RWZI
Ulrum
Agendapunt 19:
KRW Noorderzijlvest, tussenstand 20172018
Agendapunt 20:
Stand van zaken IWZ Garmerwolde
‘Waterfabriek’

Agendapunt 21:
Nieuwsbrief Dijkverbetering Eemshaven
Delfzijl maart 2019
Agendapunt 22:
Eindevaluatie van het bestuursakkoord
2015-2019
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De fractie Hoiting stemt tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de financiële stand van zaken project Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl.
Het bestuur spreekt haar complimenten uit voor zowel het projectteam als voor de aannemerscombinatie die
betrokken is bij de uitvoering van dit enorme project.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het verbeterplan Zorgplicht primaire waterkeringen
Noorderzijlvest.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van de rapportage van de No-Regret keringen per 1 januari
2019 en de tijdlijn.
De portefeuillehouder zegt toe dat er een schriftelijke beantwoording volgt op de vraag van de heer Vermue naar
de stand van zaken van de lekkages achter de damwanden bij Woltersum.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van het afsluiten van het onderzoeksproject CADoS.

Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van de notitie KRW Noorderzijlvest, tussenstand 2017-2018:
toestand, trends, voortgang maatregelen.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
1. Het feit dat het Waterbedrijf Groningen in nauwe samenwerking met het waterschap werkt aan de
realisatie van een Industriële Waterzuiveringsinstallatie (IWZ Garmerwolde) op onze
rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde.
2. Dat de rol en positie van het waterschap faciliterend van karakter is en de hiervoor te maken afspraken
worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
3. Dat het wederzijds vertrouwen in het project is groot, omdat het beide organisaties kansen biedt om
samen bij het (her)gebruik en levering van water te verduurzamen in de toekomst.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de nieuwsbrief Dijkverbetering Eemshaven Delfzijl.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de eindevaluatie van het bestuursakkoord 2015-2019.

Agendapunt 23:
Brief en beantwoording vragen fractie
Betaalbaar Water over de inklinking
bodem
Agendapunt 24:
Rondvraag
Agendapunt 25:
Sluiting

De opsteller van de brief (de heer van Mombergen van de fractie Betaalbaar Water) heeft vanwege de overvolle
agenda aangegeven dat dit agendapunt doorgeschoven kan worden naar een volgende vergadering.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 24 april 2019.

Bert Middel, dijkgraaf

Bijlage bij Agendapunt 8:
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Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur

Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest 2019 Amendement fractie Henk Hoiting

Bijlage bij agendapunt 13 Wijziging landelijke strategie muskus-en beverratenbeheer; Motie 1 en Motie 2 ingediend door de fractie van de Partij voor de Dieren en

6

fractie Bos-en natuurterreinbeheerders.
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