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1. Evaluatie 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 à 3 jaar (2019 t/m 2021 in Lelystad en  

2020 t/m 2021 in Zeewolde). De Algemene Vergadering heeft evaluatiecriteria opgesteld voor 

een evaluatie van deze impulsmaatregel aan het einde van de pilotperiode. Naast de 

resultaten van de evaluatie, wordt een voorstel gedaan over het voortzetten van 

omgevingsgericht beheer en onderhoud.  

 

 

2. Vaststellen kaders beheer en onderhoud kantoorgebouwen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het concept AV-voorstel door te geleiden naar 

de Algemene Vergadering ter vaststelling.  

 

Toelichting 

Voor het beheer en onderhoud aan de kantoorgebouwen (Waterschapshuis, kantoren 

Emmeloord en Larserbos) inclusief bijgebouwen en terreinen, is geen vastgesteld kader 

beheer en onderhoud. De Algemene Vergadering wordt voorgesteld deze kaders vast te 

stellen, om zo te kunnen werken conform het vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit 

kwaliteitsniveau wordt vervolgens financieel vertaald in een meerjarenonderhoudsplan. 

 

 

3. Verhuur jachtrecht en faunaschade bestrijding 2022-2028  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 

de verhuur van het jachtrecht en faunaschade bestrijding op eigendommen van Waterschap 

Zuiderzeeland, conform huidig beleid. De overeenkomst wordt voor de duur van 6 jaar 

gesloten met de huidige Wildbeheereenheid (WBE) Flevoland of op te richten 3 WBE’s in 

Flevoland.  

 

Toelichting 

Het jachtrecht en de faunaschade bestrijding wordt uitgegeven voor de periode 2022-2028 

volgens het Grondzakenbeleid. Daarmee kan worden voldaan aan de schadebestrijding op 

onze keringen en aan onze oevers. Ook wordt voldaan aan de verplichting die volgt uit de 

(erf)pachtovereenkomsten van het waterschap dat de uitgifte jachtrecht en faunaschade een 

taak is van de eigenaar (het waterschap). Overeenkomstig het Grondzakenbeleid wordt 

aansluiting gezocht bij het door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde tarief voor de uitgifte 

van het jachtrecht. 

 

 

4. Investeringsaanvraag afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek: 

vervangen ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

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

1. de vervroegde investeringsaanvraag AWZI Tollebeek: vervangen ijzerchloride opslag- 

en doseerinstallatie; 

2. het AV-voorstel voor de vervroegde investeringsaanvraag AWZI Tollebeek: vervangen 

ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie.  

 

Toelichting 

Op 8 maart 2022 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden kennisgenomen een 

technische storing op AWZI Tollebeek. Hierdoor is iets meer fosfaat in het oppervlaktewater 

terechtgekomen dan de norm van 1 milligram per liter. Bij te veel fosfaat in het 

oppervlaktewater, wordt het water voedselrijker. Dat heeft effect op de flora en fauna. 

Ondanks dat het waterschap in dit geval geen negatief effect op de waterkwaliteit heeft 

gezien, is meteen actie ondernomen om het probleem met tijdelijke pompen op te lossen.  

Waterschap Zuiderzeeland heeft als waterbeheerder een goede waterkwaliteit hoog in het 

vaandel staan. Om nieuwe overschrijdingen van de norm van 1 milligram per liter fosfor te 

voorkomen, stelt het college aan de Algemene Vergadering voor om een geldbedrag 

beschikbaar te stellen. Met dit bedrag is het mogelijk om een oplossing te realiseren die voor 

langere tijd werkt. 


