Oplegger:
Nazending voor AB dd 26-08-2020 agendapunt 6 betreft een aangepaste versie van:
-

het AB voorstel KRW 3e planperiode, en
bijlage 1 Notitie Kaderrichtlijn Water Noorderzijlvest planperiode 2022-2027

De aanpassingen zijn in de desbetreffende teksten zelf groen gearceerd.
Hieronder volgt een overzicht van de betreffende aanpassingen.

Aanpassing op 1401-AB-voorstel – KRW 3e planperiode def (_aangepaste kostentabel) :
p 4 tabel 1 Geraamde budgetten:
kosten inrichtings- en fysieke maatregelen en kennis- en beheermaatregelen zijn aangepast nav
veranderingen, die in de Notitie KRW Noorderzijlvest 2022-2027 zijn doorgevoerd. De uiteindelijke
totale kosten zijn hiermee niet veranderd.

Aanpassingen op Notitie Kaderrichtlijn Water Noorderzijlvest 2022-2027
Hoofdtekst
p 21 TBO’s : naam “terrein beheerders organisaties” voluit toegevoegd
p 23 tabel 4 geraamde kosten inrichtings- en fysieke maatregelen en kennis- en beheermaatregelen;
er zijn (kosten van) maatregelen van kennis-en beheer overgeheveld naar inrichting- en fysiek.
Uiteindelijke totale kosten zijn hiermee niet veranderd.

Bijlage 1
p26 Inrichtings – en fysieke maatregelen: aanleg eilandjes is hierheen verschoven vanaf p 28
(onderzoek aanleg eilandjes) en aantal kilometers kunstmatige structuren is verhoogd van 0,3 naar
2,5 km.
Daarmee is op p 28 ook het bedrag voor totaal kosten aangepast.
Bijlage 2
Geen aanpassingen
Bijlage 3
p 32 Er is een toelichting toegevoegd op de tabel “Kostenoverzicht” die bij elk waterlichaam in
paragraaf 4. Maatregelen is opgenomen.
p 38 tekstueel: Damsterdiep-Aduarderdiep > Damsterdiep-Nieuwediep
p 78 tekstueel. Argumentatie technische doelaanpassing

Verder zijn vooral de tabellen “Kostenoverzicht” aangepast voor de waterlichamen op de volgende
bladzijden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damsterdiep-Nieuwediep, p38
Hoendiep-Aduarderdiep, p 44
Reitdiep-Kommerzijl, p 49
Boterdiep-Winsumerdiep, p 54
Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep, p 60
Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep, p 65
Dwarsdiepgebied, p 70
Kanalen-DG Hellend Gestuwd, p 75
Lauwersmeer, p 80
Leekstermeer, p 85
Maren- DG Fivelingo, p 90
Maren- DG Reitdiep, p 95
Matslootgebied, p 100
NO Kustpolders, p 106

p 67 Dwarsdiepgebied “totaal fosfor” is toegevoegd
p 84 Leekstermeer: aanleg eilandjes is van “kennis- en beheermaatregelen” naar “inrichtings- en
fysieke maatregelen” overgebracht

Afstemmingsnota is niet aangepast.

