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1. Stand van zaken juridische procedure en voortgang project Renovatie en 

verduurzaming gemaal Vissering  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. bekrachtigt het besluit om een schikking te treffen in de juridische procedure van 

project Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering;  

2. stemt in met het stuk ter kennisname om de Algemene Vergadering te informeren 

over de stand van zaken van de juridische procedure en de voortgang van project 

Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering. 

 

 

Toelichting 

Het college heeft het besluit om een schikking te treffen bekrachtigd en heeft ingestemd met 

het informeren van de Algemene Vergadering middels een stuk ter kennisname over de stand 

van zaken van de juridische procedure en de voortgang van project Renovatie en 

verduurzaming gemaal Vissering. 

 

 

2. Samenwerken aan klimaatadaptatie KAF en budget klimaatadaptatie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden neemt kennis van: 

1. de samenwerking binnen werkregio Flevoland op klimaatadaptatie 

(Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland, KAF) en de coördinerende en 

regisserende rol van het waterschap hierin;  

2. de stand van zaken bestedingen budget klimaatadaptatie in de periode 2019-2021; 

3. de doorwerking van de afspraken uit de intentieovereenkomst ‘Klimaatbestendige 

nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’.  

 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met:  

4. het in KAF-verband opstellen van een regionale adaptatiestrategie (RAS) op basis van 

de insteek/ambities van de RAS, zoals beschreven in ‘Startnotitie RAS’ en het 

bestuurlijk gesprek hierover tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van het KAF op  

27 januari 2022;  

5. de annotatie voor heemraad A. Poppe voor de bestuurlijke bijeenkomst van het KAF 

op 27 januari 2022.  
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Toelichting 

Het college is geïnformeerd over de wijze waarop Waterschap Zuiderzeeland omgaat met de 

opgaven rondom klimaatadaptatie, de samenwerking in de werkregio Flevoland en de wijze 

waarop het budget klimaatadaptatie de afgelopen jaren is ingezet. Tevens is het college 

geïnformeerd over de doorwerking van de intentieovereenkomst ‘Klimaatbestendige 

nieuwbouw MRA en Noord-Holland’ voor Zuiderzeeland. Het college is akkoord gegaan met het 

opstellen van een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) in samenwerking met de partners 

binnen het KAF. Eind januari is er een bestuurlijke bijeenkomst van het KAF. Hierin komt het 

onderwerp RAS en de Startnotitie aan de orde. Heemraad Poppe neemt deel aan de 

bestuurlijke bijeenkomst. 

 

 

3. Gezamenlijke brief waterschappen Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

Verstedelijkingsconcept 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. de gezamenlijke reactiebrief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en 

Waterschap Zuiderzeeland op de eindversie van het Verstedelijkingsconcept van de 

Metropoolregio Amsterdam en de verzending hiervan; 

2. het delen van de reactiebrief met de Algemene Vergadering via een informatiebrief; 

3. het versturen van een afschrift van de reactiebrief aan de colleges van de gemeenten 

Almere en Lelystad en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten om met de vier waterschappen binnen de MRA een gezamenlijke 

reactiebrief te versturen aan het Bestuurlijke Kernteam MRA op de eindversie van het MRA 

Verstedelijkingsconcept. Een afschrift van deze brief wordt ter kennisname verstuurd aan de 

colleges van de gemeenten Almere en Lelystad en aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Flevoland. De Algemene Vergadering wordt via een AV-informatiebrief geïnformeerd. 

 

 


