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1. Procesopdracht voor strategische koers Het Waterschapshuis 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. besluit dat heemraad Caris in het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis (hWh) 

van 13 januari namens het college instemt met een proces voor strategische 

koersbepaling van hWh met de waterschappen en daarbij: 

a. aandacht vraagt voor een zorgvuldig proces, waarbij ook de mogelijkheid 

wordt geboden om de Algemene Vergadering te betrekken bij een eventuele 

koerswijziging; 

b. vraagt geen overhaaste besluiten te nemen ten aanzien van nieuwe 

initiatieven binnen de geactualiseerde begroting 2022, omdat deze de goede 

strategische dialoog kunnen belemmeren; 

2. neemt kennis van de verzonden ambtelijke brief als input en van de reactie van hWh 

hierop. 

 

Toelichting 

Het Waterschapshuis (hWh) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor Informatie en ICT van 

de gezamenlijke waterschappen. Op dit moment voert hWh twee hoofdtaken uit. Als eerste 

voert hWh projecten uit namens de waterschappen. Als tweede beheert hWh de standaarden, 

software en gezamenlijke gegevens van de waterschappen.  

 

De digitale ontwikkelingen zijn stormachtig. Er is steeds meer specialistische kennis nodig. 

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijk voor de waterschappen. hWh zou 

waterschappen kunnen helpen door meer zaken centraal voor de waterschappen te 

organiseren. Bijvoorbeeld met een Security Operations Center (SOC) of een kenniscentrum 

voor digitale innovaties. Dit zijn nieuwe taken voor hWh. Qua karakter zijn ze anders dan wat 

hWh nu doet. hWh stelt voor om tussen nu en april 2022 met de waterschappen in gesprek te 

gaan hierover. De uitkomst van dat gesprek is een voorstel voor een aangepaste, heldere 

taakbeschrijving voor hWh. Het college stemt in met dat gesprek. Het college vraagt wel meer 

aandacht voor een zorgvuldig proces, waarbij eventuele vragen van de Algemene Besturen 

van de waterschappen behandeld kunnen worden. Ook als daarvoor meer tijd nodig is. 
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2. Impulsmaatregel omgevingsgericht beheer en onderhoud 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel over 

omgevingsgericht beheer en onderhoud ter besluitvorming voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering.  

 

Toelichting 

In de Agenda Stedelijk Water wordt door middel van impulsmaatregelen invulling gegeven aan 

de kaders en doelen uit het Waterbeheerplan en het Bestuursprogramma. Een van deze 

impulsmaatregelen is het inzetten van ‘omgevingsgericht beheer en onderhoud’. Deze 

maatregel is in eerste instantie vastgesteld voor 2 jaar. De Algemene Vergadering heeft 

evaluatiecriteria opgesteld voor een evaluatie van deze impulsmaatregel aan het einde van de 

pilotperiode. Met het AV-voorstel kan de Algemene Vergadering kennisnemen van de evaluatie 

en wordt tevens een voorstel gedaan over het voortzetten van omgevingsgericht beheer en 

onderhoud. 

 

 

3. Standpunt Waterschap Zuiderzeeland over centraal zuiveren afvalwater 

Oosterwold 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de brief met daarin de standpunten van het 

waterschap over ‘centraal zuiveren van afvalwater van Oosterwold’ en over ‘water als 

ordenend principe’ toe te zenden aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en in een kopie aan 

de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Almere en Zeewolde. 

 

Toelichting 

Bij lezing van de stukken van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold van 17 december 2021 over 

de ontwikkeling van fase 2 Oosterwold, blijkt dat niet expliciet rekening wordt gehouden met 

het standpunt van het waterschap over het in de toekomst centraal zuiveren van het 

afvalwater van Oosterwold. Met bijgevoegd brief dringt het college van Dijkgraaf en 

Heemraden er nadrukkelijk bij het Bestuurlijk Overleg Oosterwold op aan om het standpunt 

van het waterschap ten aanzien van het centraal zuiveren van afvalwater te betrekken bij 

ontwikkeling van fase 2 en deze kaderstellend te laten zijn in de notities van het Bestuurlijk 

Overleg Oosterwold. 

 

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om in de brief tevens aandacht te 

vragen voor ‘water als ordenend principe’ in de ruimtelijke planvorming. 
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4. Statutair Bestuurder Windpark Hanze B.V. 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden:  

1. besluit om de huidige statutair bestuurder van Windpark Hanze B.V. per 11 januari 

2022 te ontheffen van zijn functie; 

2. stemt in met het voorstel om de nieuwe statutair directeur van Windpark Hanze B.V. 

per 12 januari 2022 te benoemen. De aanvullende kosten voor 2022 worden gedekt 

uit de post onvoorzien. De aanvullende kosten voor het jaar 2023 worden 

meegenomen bij de opstelling van de Kadernota 2023-2026. 

 

Toelichting 

In de statuten van Windpark Hanze ligt vast dat Waterschap Zuiderzeeland één bestuurder 

benoemt voor Windpark Hanze B.V.  


