BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 21 maart 2018, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf), H. Bauman (plv. secretaris-directeur)
C.C. Alma, E.J. Luitjens, P.J. van Zanten en D.A. Hollenga (leden Dagelijks Bestuur),
W.H.M. van Boekel, J.J. Bos, A.W.M. Geijsel, R.M. Grijpstra, M. Gorter, G. Feijen , H. Hut, H.T. Hoiting, W.G. Huisman,
M. van Opijnen, P.A. van Mombergen, S.W. Schoonhoven, J.A. Vermue, C.J.M. van Wanrooij en
J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: W. Brenkman (secretaris-directeur) H. Beerda, R. Staijen, P.E. Tameling en A. Datema.
Besluiten en toezeggingen
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening
Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De partij voor de Dieren dient een motie in ‘vreemd aan de orde van de dag’ inzake uitzet karpers, met het verzoek
om deze toe te voegen aan de agenda. De motie zal na de reeds geagendeerde onderwerpen worden behandeld
aan het einde van de vergadering.
De heer Luitjens deelt mee dat in de vergadering van 19 juli 2017 het algemeen bestuur het besluit heeft genomen
over de kredietaanvraag voor de versterking van de regionale keringen rondom het Lauwersmeer. De heer Luitjens
deelt mee dat het destijds voorgestelde haalbaarheidsonderzoek naar de technische en financiële aspecten van
het bijplaatsen van pompen inmiddels is gestart en dat in het vierde kwartaal van dit jaar de resultaten van dit
haalbaarheidsonderzoek te verwachten zijn.
De heer Vermue geeft aan dat hij vanaf nu fractievoorzitter is van de fractie geborgd, ongebouwd.
De heer J.J. Bos heeft de voorzitter van het algemeen bestuur per brief laten weten met ingang van 1 april te
stoppen als lid van het algemeen bestuur. De voorzitter blikt kort terug op de 17 jaar dat Bos lid was van het
algemeen bestuur. De heer Bos richt zelf tevens een kort woord aan zijn collega’s van het algemeen bestuur en
dankt bestuur en organisatie voor de samenwerking.

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

4.2 Toezeggingenlijst AB
Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Agendapunt 6:
Verordening fractievergoeding
Waterschap Noorderzijlvest 2018

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 7 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de besluitenlijst vraagt de heer Bos naar de mogelijkheden van een 2-jarige proef voor de provincie nu de
rietproef Lauwersmeer niet in 2018 is gestart. De heer Hollenga geeft aan dat een verlengde termijn mogelijk is,
maar deze dient apart aangevraagd te worden.
De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken en de beantwoording van diverse vragen van
verschillende fracties.
Mevrouw Wouda-Majoor verzoekt de portefeuillehouder nogmaals om actie te ondernemen richting de NAM
inzake de kostenvergoeding aardbevingsbestendigheid gemaal Rottegat en wil graag op de hoogte gehouden
worden.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Een jaarlijkse fractievergoeding beschikbaar te stellen aan alle vertegenwoordigende fracties in het Algemeen
Bestuur.
2. Voor 2018 een budget van € 16.500,00 beschikbaar te stellen.
3. De Verordening Fractieondersteuning Waterschap 2018, toelichting en verantwoordingsformulier conform
bijgevoegde bijlagen vast te stellen.
Afgesproken wordt dat de fracties nog een korte handreiking ontvangen inzake de verantwoording richting de
belastingdienst.

Agendapunt 7:
Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis
2019
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Er wordt tevens toegezegd dat er over twee jaar (voorjaar 2020) een evaluatiemoment zal worden gehouden
naar de werking van de fractievergoeding.
Het algemeen bestuur besluit:
1.
In te stemmen met de begrotingswijzing 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van het
Waterschapshuis.
2.
Dit naar voren te brengen bij het Waterschapshuis als zienswijze van Noorderzijlvest.
Vanuit de vergadering worden nog enkele aandachtspunten met betrekking tot de
terminologie en bestuurlijke behandeltermijnen aangereikt die door de
portefeuillehouder mee worden genomen naar de behandeling van de ontwerpbegroting
2019 in de bestuursvergadering van het Waterschapshuis.

Agendapunt 8:
Participatie binnen Noorderzijlvest

Agendapunt 9:
Eindrapportage Cados
Agendapunt 10:
Kostentoedeling Watersysteem,
beantwoording vragen extra info AB 21
februari 2018
Ter kennisneming:
12.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
12.b AC-verslag 24 januari 2018
Motie vreemd aan de orde van de dag
van de fractie Partij voor de Dieren

Rondvraag:

Sluiting:

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van:
1. de uitkomsten van de in het najaar van 2017 uitgevoerde inventarisatie van projecten waarbij de
omgeving nadrukkelijk betrokken wordt (participatie), en;
2. de wijze waarop vanaf 2018 verder vorm gegeven wordt aan participatie bij projecten en beleidsvorming.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en deze eindrapportage.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de antwoorden op de vragen die gesteld zijn op de
informatieve vergadering van het algemeen bestuur over het onderwerp “kostentoedeling watersysteem”.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
Het algemeen bestuur neemt kennis van het vastgestelde AC-verslag d.d. 24 januari 2018.
De motie wordt in stemming gebracht. Voor inhoud van de motie: zie de bijlage aangehecht aan deze
besluitenlijst.
De volgende leden van het algemeen bestuur stemmen voor de motie: de heren van Wanrooij en Feijen (fractie
Gebouwd), mevrouw Grijpstra (Partij voor de Dieren), dhr. Van Opijnen (PvdA) en dhr. Hut (Natuurterreinen). De
motie is daarmee verworpen.
De portefeuillehouder zegt toe dat het uitzetplan karper voor de Groninger en Drentse kanalen 2018-2033
beschikbaar wordt gesteld. Het uitzetplan staat inmiddels op de website van waterschap Noorderzijlvest.
De heer Vermue verzoekt het dagelijks bestuur om bij de bodemdalingscommissie te checken of de kosten voor
herstel brug Fraamklap toch niet kunnen worden vergoed. De portefeuillehouder geeft aan dat de gegevens al
eerder zijn gedeeld met de bodemdalingscommissie en destijds is gebleken dat deze kosten niet te declareren zijn
bij de bodemdalingscommissie.
Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 25 april 2018.
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Bert Middel, dijkgraaf

Bijlage: motie fractie Partij voor de Dieren inzake uitzet karpers
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Wim Brenkman, secretaris-directeur

