BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 11 juli 2018, aanvang 19.30 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),
W.H.M. van Boekel, H. Beerda, A. Datema , M. Gorter, G. Feijen, H.T. Hoiting, W.G. Huisman, P.A. van Mombergen, R. Staijen, P.E. Tameling, S.W.
Schoonhoven, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, C.J.M. van Wanrooij en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: A.W.M. Geijsel, R.M. Grijpstra, H. Hut en M. van Opijnen.
Besluitenlijst
Agendapunt
Agendapunt 1:
Opening

Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
De heren A.W.M. Geijsel, H. Hut en M. van Opijnen en mevrouw Grijpstra zijn verhinderd.

Agendapunt 2:
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
Mededelingen
Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.
25 april 2018
4.2 Toezeggingenlijst AB
Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

Mevrouw S. Arends heeft zich gemeld als inspreker bij agendapunt 5 ‘ ingekomen brief mevrouw S. Arends inzake
wijzigingsbesluit Rietproef’.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 30 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het bestuur bespreekt de inhoudelijke punten uit de ingekomen brief mevrouw Sigrid Arends inzake
wijzigingsbesluit Rietproef. Vervolgens geeft de portefeuillehouder een toelichting.

Agendapunt 6:
Kaderbrief 2019-2022 (2025)

Het algemeen bestuur besluit:
1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en voor kennisgeving aan te
nemen.
2. De uitwerking en bestuurlijke prioritering van de ontwikkelingen in samenwerking op te
pakken.
3. De financiële kaders voor het Jaarplan 2019/meerjarenraming 2019-2022 vast te stellen.
De door verschillende fracties aangedragen suggesties en aandachtspunten zullen bij de verdere uitwerking
worden betrokken.

Agendapunt 7:
Aanvullend uitvoeringskrediet regionale
keringen Lauwersmeer

De fracties Water Natuurlijk en Betaalbaar Water stemmen niet in met beslispunt 3 van het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Instemmen met aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.903.317,- voor realisatie van de
regionale keringen Lauwersmeer.
Tijdens de vorige AB-vergadering is toegezegd dat er in het najaar een workshop georganiseerd wordt waarin een
toelichting zal worden gegeven over contracten in zijn algemeenheid en hoe dit werkt in onze organisatie. De heer
Luitjens geeft aan dat er tevens een uitleg zal worden gegeven over de ‘best value aanpak’.

Agendapunt 8:
Aanvullende voorbereidingskrediet
overige regionale keringen

Agendapunt 9:
Voorbereidingskrediet
vismisgratievoorziening gemaal Den Deel

Het algemeen bestuur besluit:
Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 800.000,- voor nadere conditionerende
onderzoeken, omgevingsmanagement en het opstellen en op de markt brengen van
meerdere uitvoeringscontracten voor de versterking van de overige regionale keringen.
De kade tussen Onderdendam en Bedum voldoet (in tegenstelling tot de informatie genoemd in het voorstel)
volgens de heer Schoonhoven niet aan de gestelde eisen. De heer Luitjens zegt toe dat dit nagegaan zal worden.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met een krediet van € 175.000,- voor de voorbereiding van een nieuwe
vispassage bij gemaal Den Deel.
De heer Schoonhoven vraagt naar het onderhoudsplan vispassages en het onderhoudsplan natuurvriendelijke
oevers. De portefeuillehouder mevrouw Alma geeft aan dat realisatie van deze plannen niet meer zal plaatsvinden
in de huidige bestuursperiode (2015-2019).
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In een info-AB zal nog eens nader worden ingegaan op de technische aspecten van de verschillende vispassages.

Agendapunt 10:
Uitvoeringskrediet kade Schouwerzijl en
kade Niezijl
Agendapunt 11:
Aanvraag voorbereidingskrediet
peilbesluit Smilde
Agendapunt 12:
Zienswijze begroting 2019 Noordelijk
Belastingkantoor

Agendapunt 13:
Bestuurlijke visie bruggen

Agendapunt 14:
Op weg naar een nieuwe Keur
Noorderzijlvest
Agendapunt 15:
Slibstrategie, herijking 2018
Agendapunt 16:
Onderzoek reputatie en dienstverlening
Ter kennisneming:
17.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl
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Mevrouw Alma zegt toe dat er een schriftelijke toelichting volgt over de stand van zaken inzake de noodzaak van
vervanging van de Vermeerenvispassage bij gemaal Stad en Lande en bij gemaal Schaphalsterzijl.
Het algemeen bestuur besluit:
1. een krediet van € 955.000 ,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Kades te
Niezijl en Schouwerzijl.
Het algemeen bestuur besluit:
1. Een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 57.500,- beschikbaar te stellen.
De fractie betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 en de kostentoerekening van het
Noordelijk Belastingkantoor.
2. Dit naar voren te brengen bij het Noordelijk Belastingkantoor als zienswijze van Noorderzijlvest.
Het dagelijks bestuur zal de zienswijze qua formulering nog wat aanscherpen in verband met de zorgen rondom de
toename van de kosten.
Het agendapunt 13 ‘ Bestuurlijke visie bruggen’ wordt omwille van de tijd doorgeschoven en omdat meerdere
fracties daarover het woord willen voeren doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Vooruitlopend op de bespreking van dit voorstel in de AB-vergadering van 19 september bericht de heer Hollenga
dat in het kader van de veiligheid het dagelijks bestuur vandaag heeft besloten om voor vijf bruggen in ons gebied
een aslastbeperking op te leggen. Naar alle waarschijnlijkheid zal er in de komende maanden voor meer bruggen
een aslastbeperking opgelegd gaan worden.
Het agendapunt 14 ‘ Op weg naar een nieuwe Keur 2018 Noorderzijlvest’ wordt omwille van de tijd
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Het agendapunt 15 ‘ Slibstrategie, herijking 2018’ wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Het agendapunt 16 ‘ Onderzoek reputatie en dienstverlening wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

Rondvraag:
Sluiting:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 19 september 2018.

Bert Middel, dijkgraaf
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Wim Brenkman, secretaris-directeur

