BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 20 december 2017, aanvang 20.30
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),
H. Beerda, W.H.M. van Boekel, J.J. Bos, A.W.M. Geijsel, A. Datema, M. Gorter, R.M. Grijpstra, H. Hut, H.T. Hoiting, W.G. Huisman,
G. Feijen, P.A. van Mombergen, P.E. Tameling, R. Staijen, S.W. Schoonhoven, J.A. Vermue, C.J.M. van Wanrooij en
J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: M. van Opijnen
Besluiten en toezeggingen
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.
29 november 2017

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 29 november wordt gewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

De toezeggingenlijst wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

-

De toezegging inzake de notitie over de damwanden en inzake een toelichting over de grote waternavel worden op
de toezeggingenlijst geplaatst.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Vragen inzake extra kosten nieuwbouw laboratorium Hunze en Aa’s.
Zowel het algemeen bestuur als ook het dagelijks bestuur waren onaangenaam verrast door het bericht van de
extra kosten inzake de nieuwbouw laboratorium Hunze en Aa’s. De dijkgraaf geeft aan dat het dagelijks bestuur een
brief met deze strekking heeft gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. Wij wachten
een reactie van Hunze en Aa’s af.

Agendapunt 6:
Herijking kredietaanvraag Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl

De heer Luitjens geeft voorafgaand aan de beraadslaggingen over dit agendapunt aan dat het waterschap vandaag
het bericht heeft ontvangen dat de programmadirectie van het HWBP een positief advies heeft gegeven aan
DGwater van Rijkswaterstaat om de beschikking voor ons project af te geven.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de herijking van het krediet naar € 123,2 mln. voor de realisatiefase van de Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl.

Agendapunt 7:
Kredietaanvraag versterking
Eemskanaalkade (Woltersum-Delfzijl)
Agendapunt 8:
Restant krediet veiligheidsbeoordeling
WBI primaire kering

Het algemeen bestuur besluit:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 19.900.000,- voor het realiseren van de
versterking van de regionale kering langs het Eemskanaal noordzijde, op het traject tussen
Woltersum-Delfzijl (km 10 – km 23).
Het algemeen bestuur besluit:
1. Een krediet van € 1.162.500 beschikbaar te stellen voor het vervolg en de afronding van
de veiligheidsbeoordeling van de primaire kering.
De portefeuillehouder zegt toe dat er een technische toelichting zal volgen via het weeknieuws inzake de opbouw
van de hiermee gemoeide kosten (onderzoek en monitoring) van 1,6 miljoen.

Agendapunt 9:
Voorbereidingskrediet kostenverdeling en
subsidie gebiedsinrichting Zuidelijk
Westerkwartier.

Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde kostenverdeling tussen waterschap Noorderzijlvest
en de provincie Groningen;
2. Krediet van € 1.670.450,- te verlenen voor de verdere voorbereiding van de
gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier;
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3. Krediet te verlenen van € 618.000,- voor het in eigendom nemen van de ondergrond van
kaden, waterlopen en maaipaden ten behoeve van de inrichting van de
bergingsgebieden.
4. In te stemmen met het indienen van een POP 3 pijler 1 subsidieaanvraag voor de
uitvoering van het deelproject “natuur en waterberging “polder De Dijken-Bakkerom”.
5. Na toekenning van de genoemde subsidie een krediet te verstrekken voor DAW
maatregelen ter hoogte van 75% van de toegekende subsidie. Hierbij gaat het om
maximaal € 1.404.215,De portefeuillehouder geeft aan dat er (schriftelijk) een nadere toelichting zal volgen inzake de POP-pijlers.
De fractie van Betaalbaar Water dient een amendement in (mondeling; niet uitgeschreven op papier) met de
suggestie om beslispunt 5 te verlagen met € 250.000,-- op de grond van de argumentatie dat dit krediet al op een
eerder moment verleend is door het Algemeen Bestuur.
De portefeuillehouder geeft een toelichting en ontraadt het amendement namens het dagelijks bestuur.
Na stemming blijkt dat het amendement is verworpen.

Agendapunt 10:
Financieel overzicht
versterkingsmaatregelen regionale
keringen
Ter kennisneming:
11.a Verslag AC-vergadering 15 november
2017
11.b Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
Rondvraag:
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Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit om kennis te nemen van het financiële overzicht van de versterkingsmaatregelen van
de regionale waterkeringen.

Het algemeen bestuur neemt kennis van het vastgestelde verslag van de AC-vergadering d.d. 15 november 2017.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
De heer van Boekel vraagt naar een toelichting/nadere uitleg inzake de hotspotanalyse rioolwaterzuiveringen. De
portefeuillehouder geeft aan dat het dagelijks bestuur hierop terugkomt tijdens een informatieve AB-vergadering.

Sluiting:

Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 7 februari 2018.

Bert Middel, dijkgraaf
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Wim Brenkman, secretaris-directeur

