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1. Uitwerking advies topstructuur 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met: 

1. de principes voor (be)sturing 2022 en de versie zoals vastgesteld op 19 maart 2019 in 

te trekken; 

2. de Budgethoudersregeling 2022 en de Budgethoudersregeling 2018 in te trekken; 

3. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Zuiderzeeland 2022 en het 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Zuiderzeeland 2016 in te trekken; 

4. het integrale voorstel voor de uitwerking van de topstructuur en de oplossing voor de 

knelpunten in de organisatie, met name wat betreft het structureel omzetten van 

€ 333.000 exploitatiebudget naar de loonsom. 

 

Toelichting 

Het college heeft op 13 juli 2021 het definitieve besluit genomen tot het opvolgen van het 

externe advies over de uitwerking van de topstructuur in de organisatie. Het advies voorziet in 

het verminderen van de kwetsbaarheid van de top van de organisatie. De kern van het advies 

is dat een tweehoofdige directie, met een eindverantwoordelijke (de secretaris-directeur) en 

een adjunct directeur, zorgt voor het verminderen van deze kwetsbaarheid. En dat de 

organisatie gaat werken met een managementteam. Het college heeft op enkele punten 

gevraagd om een verduidelijking of verfijning van specifieke teksten uit de regelingen, waarin 

de uitwerking van de nieuwe topstructuur is opgenomen. De regelingen zijn hierop aangepast. 

 

De secretaris-directeur heeft daarnaast de opdracht gekregen uitvoering te geven aan het 

advies topstructuur. En om inzicht te geven in de eventuele knelpunten die het gevolg zijn van 

de uitvoering. De uitwerking en implementatie van het advies topstructuur heeft geleid tot een 

nadere analyse van de huidige, gewenste en toekomstige (formatie)capaciteit binnen de 

organisatie. Daarbij werd duidelijk dat er binnen de organisatie diverse kwantitatieve- en 

kwalitatieve en daarmee formatieve knelpunten bestaan of zeer snel kunnen ontstaan. 

Daarom zijn deze zaken samengebracht en integraal beoordeeld.  

 

 

2. Samen maken we Flevoland en de Strategische Agenda Rijk-Regio 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. te onderschrijven dat de samenwerking ‘Samen maken we Flevoland’ een nuttige en 

constructieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van ons gebied;  

2. de Algemene Vergadering te informeren over de activiteiten vanuit ‘Samen maken we 

Flevoland’ en het voornemen van het opstellen van een gezamenlijke Strategische 

Agenda Rijk-Regio voor Flevoland; 

3. in te stemmen met het verzenden van het verslag van de beeldvormende 

collegebespreking van 8 februari jl. namens het college aan de bestuurlijke contactgroep 

‘Samen maken we Flevoland’ over uw beelden bij de continuering van de regionale 

samenwerking in Flevoland en de inzet voor samenwerkingsagenda rijk-regio. 

 

Toelichting 

De samenwerking van de acht overheden is in de afgelopen periode geïntensiveerd. In het 

proces ‘Samen maken we Flevoland’ (SMWF) werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met 

gemeenten en provincie aan de ontwikkeling van de regio Flevoland. In deze constructieve 

samenwerking vullen de overheden elkaar aan. De complexe opgaven waar Flevoland voor 

staat vragen om een bovenlokale afweging en een gezamenlijke uitvoering als één overheid. 

Voor het waterschap is het belangrijk dat in deze samenwerking water en bodem als sturend 

principe goed wordt ingevuld en blijvend onder de aandacht is. 

 

 

3. Afronding Versterking Drontermeerdijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het verzoek aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot 

vaststelling subsidie Versterking Drontermeerdijk; 

2. kennis te nemen van het project nazorg Versterking Drontermeerdijk voor rekening en 

risico van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

3. in te stemmen met de Projectevaluatie Versterking Drontermeerdijk en deze ter 

kennisgeving te agenderen in de Algemene Vergadering op 29 maart 2022. 

 

Toelichting 

In november 2021 zijn de werkzaamheden Versterking Drontermeerdijk afgerond. Het project 

is onderdeel van het programma IJsseldelta fase 2. Aannemer Boskalis Nederland heeft het 

project op 2 december 2021 opgeleverd en de versterkte dijk is overgedragen aan de afdeling 

Waterbeheer van het waterschap. Het college heeft ingestemd met het verzoek aan het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om de definitieve subsidie voor die project 

vast te stellen en daarmee het project financieel en administratief af te ronden.  

 

De Drontermeerdijk is binnen de gestelde kaders, waaronder tijd en budget, volledig op 

sterkte gebracht. Waterschap Zuiderzeeland heeft door dit project een positieve ervaring 

opgedaan met de realisatie van dijkversterking met de HWBP-werkwijze en de UAV-GC 

contractvorm. Het project heeft nuttige ervaringen voor komende dijkversterkingen 

opgeleverd. Deze worden bij de versterking van de IJsselmeerdijk al toegepast. 
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4. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westgat Urk 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het pro forma indienen 

van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Westgat Urk. 

 

Toelichting 

Op het ontwerpbestemmingsplan wordt een pro forma zienswijze ingediend, waarin 

Waterschap Zuiderzeeland een inhoudelijke zienswijze aankondigt. Deze inhoudelijke 

zienswijze wordt op een aantal onderdelen juridisch en inhoudelijk getoetst, terwijl de 

inspraakperiode op 4 maart 2022 afloopt. 

 

 

5. Privacybeleid Waterschap Zuiderzeeland 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het Privacybeleid 

Waterschap Zuiderzeeland 2022 en het Privacybeleid Waterschap Zuiderzeeland 2018 in te 

trekken. 

 
Toelichting 

Het geactualiseerde privacybeleid geeft beter invulling aan de manier waarop Waterschap 

Zuiderzeeland met persoonsgegevens om wil gaan. Het is een verdere uitwerking van de 

versie die bij inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is 

vastgesteld. Door vaststelling van deze vernieuwde versie wordt de wettelijke verplichting 

beter ingevuld. Ook wordt de visie van Zuiderzeeland op de bescherming van 

persoonsgegevens in dit nieuwe beleid duidelijker gemaakt. Daarnaast wordt er expliciet 

verwezen naar bij het waterschap gebruikte procedures en protocollen op privacy gebied. 

 

 

6. Kadernota HVC 2023 Meerjarenstrategie slibverwerking 2022-2028 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het ter kennisname 

agenderen van het concept AV-voorstel Kadernota HVC 2023 voor de Algemene Vergadering. 
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Toelichting 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking heeft in de 

vergadering van 1 december 2021 twee stukken vastgesteld: 

• Kadernota 2023 

• Meerjarenstrategie slibverwerking 2022-2028 

 

Op 30 november 2021 heeft het college van Waterschap Zuiderzeeland ingestemd met de 

slibstrategie en de meerjarenstrategie. Het college heeft besloten deze stukken ter 

kennisgeving aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Hierbij heeft het college 

aangegeven dat de uitwerking consistent is. 

 

 

7. Activiteiten Waterschap Zuiderzeeland op Floriade 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 
Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het ter kennisname 

agenderen van het voorstel over de Floriade in de AV-vergadering van 29 maart 2022. 

 

Toelichting 

De gemeente Almere organiseert samen met Floriade Almere 2022 BV, Provincie Flevoland, de 

Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Expo 2022. De tentoonstelling 

heeft als thema ‘Growing Green Cities’. Hierbij worden duurzame innovaties op het gebied van 

groen, voedsel, gezondheid en energie gepresenteerd. De Floriade wordt eens in de tien jaar 

georganiseerd en is geopend voor publiek van 14 april t/m 9 oktober 2022.  

 

Er worden circa 2 miljoen bezoekers verwacht (30% uit de regio en 70% uit Nederland). De 

Floriade biedt een mogelijkheid om de werkzaamheden van het waterschap onder de aandacht 

te brengen bij bezoekers uit Almere, de regio, Nederland en het buitenland. Zuiderzeeland is 

door verschillende partijen benaderd om samen te werken bij initiatieven op de Floriade. Met 

het voorstel krijgt de Algemene Vergadering inzicht in welke activiteiten waarschijnlijk 

doorgaan, welke activiteiten niet doorgaan en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 


