BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 31 oktober 2018, aanvang 19.30 uur in het
waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.
Aanwezig:
L.P. Middel (dijkgraaf), E. van der Kuil (interim secretaris-directeur)
C.C. Alma, E.J. Luitjens, P.J. van Zanten en D.A. Hollenga (leden Dagelijks Bestuur),
W.H.M. van Boekel, H. Beerda, A. Datema , G. Feijen, M. Gorter, A.W.M. Geijsel , H.T. Hoiting, H. Hut, W.G. Huisman, M. van Opijnen, P.A. van Mombergen, R.
Staijen, S.W. Schoonhoven, P.E. Tameling, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, C.J.M. van Wanrooij en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: R. Grijpstra, H. Beerda en R. Staijen
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De heren Staijen, Beerda en mevrouw Grijpstra zijn verhinderd. De heer Luitjens zal vanaf 20.45 uur aanwezig zijn.
Voorgesteld wordt om agendapunt 6 daarom door te schuiven en te bespreken voorafgaand aan agendapunt 12.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
19 september 2018

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 19 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Toezeggingenlijst AB

Stand van zaken CAB
Middel geeft aan dat de herziening aanpassing belastingstelsel zal worden uitgesteld. Verder geeft Middel een
korte weergave van de laatste stand van zaken en hij zegt toe dat het algemeen bestuur onze brief/reactie aan de
Unie alsnog per mail zal ontvangen.

Van Mombergen vraagt n.a.v. de besluitenlijst van 19 september 2018 bij agendapunt 9 ‘uitvoeringskrediet overige
regionale keringen cluster 1’ aandacht voor het toezenden van een nadere specificatie van bijlage 2 die via een
korte notitie zal worden toegelicht.
De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Besloten wordt om agendapunt 5.1 inzake beantwoording vragen inzake ‘’Eet geen dierendag’ op verzoek van de
heer Geijsel te agenderen voor de bestuursvergadering van 28 november aanstaande.

Agendapunt 6:
Nieuwe inrichting P&C-cylcus onderdeel
investeringsvoorstellen

Het algemeen bestuur besluit:
De nieuwe werkwijze voor het voorleggen investeringsvoorstellen vast te stellen.

Agendapunt 7:
Herijking krediet 'Vervanging
poldergemaal Rottegat

Het eerste jaar zal worden gebruikt als leerperiode om ervaringen op te doen en met elkaar te delen. Eind 2019
wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd.
Het algemeen bestuur besluit:
1.het krediet voor de vervanging van poldergemaal Rottegat te herijken van € 895.000,- naar € 1.267.000,-In een nadere schriftelijke toelichting volgt een verduidelijking op de volgende punten:
- De SKK raming en welke rol Arcadis hierbij heeft vervuld?
- de kosten van directievoering door een externe partij.

Agendapunt 8:
Afsluiten planfase rwzi’s in het
Westerkwartier

Het algemeen bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de managementsamenvatting van het rapport ‘project: Projectoriëntatie Afvalwaterketen,
regio Westerkwartier, systeemkeuze’ en het hier gegeven advies om de huidige zuiveringslocaties (Marum,
Zuidhorn, Gaarkeuken) op te heffen en één nieuwe zuivering te bouwen op de bestaande locatie rwzi Gaarkeuken
over te nemen en conform te besluiten.
2.Als lozingseis voor de nieuwe RWZI Westerkwartier de BBT (Best Beschikbare Techniek) te hanteren en deze als
eis op te nemen in de vergunning.
3.De RWZI Westerkwartier te bouwen voor de zuivering van alleen communaal ingezameld afvalwater.
4.De planvoorbereidingsfase (ook oriënteringsfase genoemd) hiermee af te ronden en het eerder beschikbaar
gestelde voorbereidingskrediet van € 700.000 aan te wenden voor de verdere planuitwerking.
De fractie van Water Natuurlijk dient een motie in. Na een eerste ronde waarin de fracties hun mening weergeven,
dient de fractie Water Natuurlijk een gewijzigde motie in.
De gewijzigde motie is in stemming gebracht. Van de 20 aanwezige AB-leden zijn er 7 leden voor de motie en 13
tegen. Hiermee is de motie verworpen.
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Agendapunt 9:
Vergaderrooster 2019
Agendapunt 10:
Kredietaanvraag natuurlijke inrichting
bovenlopen Eelderdiep
Agendapunt 11:
Aanvullend uitvoeringskrediet
herinrichting Hogepandstermaar en
Startenhuistermaar
Agendapunt 12:
Voortgang zorgplicht en wettelijke
beoordeling primaire keringen (WBI)

Het algemeen bestuur besluit:
De data voor de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2019 conform bijgaand vergaderrooster vast te
stellen.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Voor het uitvoeren van de KRW-maatregel ‘Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep’ een krediet ter
hoogte van € 319.000,-- beschikbaar te stellen.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting Hogepandstermaar en
Startenhuistermaar.
2. Het krediet aan te vullen met € 157.000,-- van € 490.000,-- naar 647.000,--.
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen de voortgang van de wettelijke beoordeling en de zorgplicht van
primaire keringen.

Agendapunt 13:
Effecten van rubbergranulaat bij
kunstgrasvelden

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen uit onderzoeken naar de
effecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

Ter kennisneming:
14.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
Rondvraag:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Vermue geeft de heer een Luitjens een toelichting over de stand van
zaken Noordelijk Belastingkantoor.
Van Zanten geeft een toelichting op de vraag van de heer van Boekel inzake de uitkomsten van het onderzoek naar
de kosten voor de nieuwbouw van het laboratorium van waterschap Hunze en Aa’s.

Sluiting:

De heer Tameling wil graag meer informatie over de stand van zaken Gouden Gronden en de vervolgtrajecten.
Hollenga geeft een korte toelichting en zegt toe dat het algemeen bestuur in november via het weeknieuws op de
hoogte zal worden gehouden van het vervolg.
Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 28 november 2018.
Bert Middel, dijkgraaf
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Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur

Bijlage: motie fractie Water Natuurlijk
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