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1. Bestuurlijke vaststelling beoordeling primaire waterkeringen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de rapportages van de wettelijke beoordeling van dijktrajecten 7-2, 8-5, 8-6 en 8-7 

definitief vast te stellen en in te dienen bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

voor officiële goedkeuring en openbare publicatie in het Waterveiligheidsportaal; 

2. de rapportages ter kennisname te agenderen voor de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Beheerders van primaire waterkeringen moeten beoordelen of hun keringen voldoen aan de 

wettelijke veiligheidseisen. Dat schrijft de Waterwet voor. De manier waarop zij deze 

beoordeling moeten uitvoeren, is vastgelegd in het Wettelijke beoordelingsinstrumentarium 

(WBI). Waterschap Zuiderzeeland beheert en beoordeelt tien dijktrajecten. De huidige 

beoordelingsronde is begin 2017 gestart en duurt tot 1 januari 2023. 

 

De beoordeling van dijktrajecten 7-2, 8-5, 8-6 en 8-7 is afgerond en deze trajecten voldoen 

niet aan de huidige norm uit de Waterwet. De redenen hiervoor zijn: 

- de Flevolandse dijken zijn in het verleden ontworpen op lagere waterstanden en 

golfbelastingen; 

- naast de hogere golfbelastingen zijn door de nieuwe normen ook de eisen die aan de 

dijken worden gesteld aanzienlijk zwaarder; 

- de aanduiding of een traject voldoet aan de norm geldt voor het gehele traject, 

waarbij de zwakste schakel het oordeel bepaalt. 

Op hoofdlijnen is het beeld dat de veiligheidsopgave voor deze dijktrajecten voornamelijk de 

steen- en grasbekleding op het buitentalud en in mindere mate de hoogte betreft. 

 

 

2. Portefeuillehouder Regio Zwolle 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. inzet te plegen in de lopende trajecten in de Regio Zwolle, te weten de 

verstedelijkingsstrategie Zwolle en NOVI Regio Zwolle; 

2. dijkgraaf Klavers aan te wijzen als portefeuillehouder voor deze lopende trajecten. 
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Toelichting 

De vraag naar bestuurlijke betrokkenheid in de regio Zwolle neemt toe. In de trajecten 

verstedelijkingsstrategie Zwolle en NOVI Regio Zwolle geeft Waterschap Zuiderzeeland 

invulling aan een duurzame uitwerking van water en bodem voor de lange termijn. Dit doet 

het waterschap samen met gebiedspartners en medewaterschappen. Hierdoor kan de positie 

van Zuiderzeeland in deze regio beter worden ingevuld. 

 

 
3. Energiestrategie 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Energiestrategie 2022 voor te leggen aan 

de Algemene Vergadering op 15 februari 2022, waarin de Algemene Vergadering voorgesteld 

wordt om in te stemmen met: 

1. het vaststellen van de Energiestrategie 2022 'Water en energie verbinden'. Dit 

betekent dat de energieopgaven uit het Bestuursprogramma en het Collegeplan via de 

kerntaken worden ingevuld. Via ambitieniveau 1 tot en met 3 wordt gewerkt aan een 

fossielvrije bedrijfsvoering en een actieve bijdrage aan de energietransitie. Daarbij 

wordt ingezet op kostenbeheersing en zijn passende tussendoelen gesteld voor 

energiebesparing, energie-opwek en energieopslag. In value-cases worden 

energieprojecten verder uitgewerkt en richtlijnen zorgen ervoor dat we geen 

energieleverancier worden. Inclusief: 

a. een begrotingswijzing voor 2022 van € 390.000; 

b. een verhoging van de lasten voor de jaren 2023 en verder in de meerjarenraming,    

    in 2023 met € 350.000 en vanaf 2024 structureel met € 230.000; 

2. het intrekken van het Masterplan Duurzame Energie uit 2016. 

 

Toelichting 

Met deze Energiestrategie formuleert Waterschap Zuiderzeeland een eigen ambitie op 

energiedoelen voor de periode tot 2050. De Energiestrategie 2022 vervangt het Masterplan 

Duurzame Energie 2016. Het is een actuele en toekomstbestendige strategie die het 

Bestuursprogramma en het thema Duurzaam Handelen in het Collegeplan 2019-2023 verder 

uitwerkt. De Energiestrategie zet in op een fossielvrije toekomst. Hiervoor moet Zuiderzeeland 

energie besparen én duurzame energie efficiënt inzetten zodra deze beschikbaar is.  

 

Zuiderzeeland zet duurzame energie in voor de kerntaken: veilig, voldoende en schoon water. 

Vanuit die kerntaken zorgt het waterschap ook voor opwek en opslag van duurzame energie. 

Om het eigen energieverbruik fossielvrij te maken, om een actieve bijdrage te leveren aan de 

regionale energietransitie en om aan klimaatneutraliteit te werken. De regionale 

energietransitie gaat namelijk ook over fossielvrije energie. Met de bijdrage van Zuiderzeeland 

daaraan, werkt het waterschap ook aan de eigen opgave voor klimaatneutraliteit. 
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4. Dijkreconstructie Almere Duin Zuid 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het projectplan Dijkreconstructie Almere Duin 

Zuid vast te stellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering op 15 februari 2022 

voor te leggen. 

 
Toelichting 

Het ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid heeft van 9 november tot en met 

21 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voor de 

ontwikkeling van de wijk Almere Duin heeft gemeente Almere de wens om dicht op de kering 

(de IJmeerdijk) te bouwen en de kering op te laten gaan in een duinlandschap. Daarvoor 

wordt de IJmeerdijk over een lengte van 3 kilometer gereconstrueerd. In Almere Duin Zuid 

betekent dit dat het ontwerp wordt gemaakt met zwaardere eisen, dat de graslaag wordt 

vervangen door harde bekleding en dat de kwelsloot vervangen wordt door een drain. De 

reconstructie borgt de waterveiligheid en maakt tegelijkertijd bebouwing dichter achter de 

kering mogelijk. Na de reconstructie kan de kering ingepakt worden met een duinpakket 

waarna inrichting met onder meer begroeiing mogelijk wordt. 

 


