BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden op 25 april 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 , 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, R. Staijen, P.E. Tameling, S.W. Schoonhoven, J.A. Vermue, K.L. Wierenga en J.R.C. Wouda-Majoor.
K. Vlieg (bestuursondersteuner)
Afwezig met kennisgeving: C.J.M. van Wanrooij
Besluiten en toezeggingen
Agendapunt
Besluit
Agendapunt 1:
De voorzitter opent de vergadering.
Opening
Het algemeen bestuur besluit tot toelating van de heer Klaas Wierenga als lid van het Algemeen Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest. Aansluitend legt de heer Wierenga in handen van de dijkgraaf de eed af.
Agendapunt 2:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststelling agenda
Agendapunt 3:
De heer Van Zanten doet een korte mededeling over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze actualiteit is
Mededelingen
onlangs opgepikt door de media. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze week ontvangt u het onderzoeksrapport vooruitlopend op een
toelichting in het najaar in een info-AB.
De heer Middel geeft aan dat we als waterschap aan geïnteresseerde burgers in de maand mei de training ‘Actief
voor het waterschap’ aanbieden, vooruitlopend op de waterschapsverkiezingen 2019.
Luitjens heeft samen met de heer Tameling input gegeven bij de cursus ‘ik en mijn bestuurder’ bij het team
plannen en projecten van het waterschap. Als afsluiting van de cursus zijn de deelnemers aanwezig bij deze ABvergadering.
Agendapunt 4:
4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d.

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 21 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

21 maart 2018
4.2 Toezeggingenlijst AB
Agendapunt 5:
Ingekomen/ter inzage liggende stukken

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken en de beantwoording van diverse vragen van
verschillende fracties.

Agendapunt 6:
Aanvraag voorbereidingskrediet
optimalisatie Onlanden

Het algemeen bestuur besluit:
1. Een voorkeursvariant voor de Droge-Voeten 2050 maatregel Optimalisatie Onlanden uit te laten
werken;
2. Daarvoor een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 96.500,-- beschikbaar te stellen.
De portefeuillehouder, mevrouw Alma geeft aan dat voor de optimalisatie van de Onlanden geen nieuwe
toetsing in de vorm van een MER nodig zal zijn. Mevrouw Alma zegt toe dat dit nogmaals wordt nagegaan in de
organisatie.
Mevrouw Alma geeft tevens aan dat het dagelijks bestuur uitvoering zal geven aan de aanbeveling om in het
vervolgtraject omwonenden eerder te betrekken en regelmatig informeren over de stand van zaken.

Agendapunt 7:
Optimalisatie P&C-cyclus

Voorafgaand aan de beraadslaging geeft de heer Luitjens een toelichting op het voorstel en geeft hierbij aan dat
de voorgenomen besluitpunten zijn gewijzigd.
Uitgereikt zijn de aangepaste beslispunten, te weten:
1. In te stemmen met de nieuwe inrichting van de P&C-cyclus
2. In te stemmen met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze van voorleggen investeringsvoorstellen
3. De Auditcommittee, en via de AC het AB, te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de P&C-cyclus en
instrumenten
4. In het 1e kwartaal 2019 een bestuurlijke evaluatie uit te voeren over de nieuwe opzet en werkwijze; de
evaluatie wordt voorbereid met de AC.
Na aanleiding van de inhoudelijke beraadslagingen besluit het algemeen bestuur:
1. In te stemmen met de nieuwe inrichting van de P&C-cyclus
2. In te stemmen met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze van voorleggen investeringsvoorstellen
3. Het AB, te betrekken bij de ontwikkeling van de P&C-cyclus en instrumenten
4. In 2019 een bestuurlijke evaluatie uit te voeren over de nieuwe opzet en werkwijze; de evaluatie wordt
voorbereid met de AC.
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Agendapunt 8:
Aanpassing nutriëntendoelen in KRWwaterlichamen aan landelijk vastgestelde
normen

Het algemeen bestuur besluit:
1.
In te stemmen met de aanpassing van de nutriëntennormen.
2.
Bijgevoegde brief door te geleiden aan de provincies Groningen en Drenthe.
In een informatieve AB-vergadering zal nogmaals aandacht besteed gaan worden over KRW in relatie tot DAW met
extern deskundigen.

Agendapunt 9:
Verordening elektronisch bestuurlijk
verkeer waterschap Noorderzijlvest 2018

Mevrouw Grijpstra van de Partij voor de Dieren wil graag inzichtelijk hebben tot welke (extra) kosten de strengere
lozingsnormen leiden. Mevrouw Alma geeft aan dat er een nadere toelichting inzake deze kosten zal volgen.
Het algemeen bestuur besluit de verordening elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Noorderzijlvest 2018
vast te stellen.
De fractie van Water Natuurlijk vraagt zich af of de tekst van artikel 7; onderdeel 2 wel correct is? Daarin wordt
gesteld dat de burger of zijn gemachtigde gebruik kan maken van DigiD. Water Natuurlijk gaat er vanuit dat het
zetten van een handtekening ook op andere manieren kan gebeuren. (Dit is nagegaan: de informatie hierover in
artikel 7, onderdeel 2, is correct verwoord).

Ter kennisneming:
11.a Nieuwsbrief Dijkverbetering
Eemshaven-Delfzijl

Het algemeen bestuur neemt kennis van de nieuwsbrief dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

Rondvraag:
Sluiting:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 30 mei 2018.
Bert Middel, dijkgraaf
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Wim Brenkman, secretaris-directeur

