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1. Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling (GR) GBLT 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. een standpunt in te nemen over de gewenste aanpassing van de GR GBLT; 

2. de portefeuillehouder dit standpunt mee te geven voor de bespreking in het algemeen 

bestuur van GBLT: 

a. het partnermodel is wenselijk voor de toekomstige governance van GBLT; 

b. het verankeren van de belangen van de waterschappen kan het beste geborgd 

worden via de stemverhoudingen;  

c. het borgen van de belangen van waterschappen via afspraken over 

meerderheidsbesluiten is niet wenselijk;  

d. deelname via dienstverleningsovereenkomsten kan ook een oplossingsrichting 

zijn voor het handhaven van de huidige verhoudingen; 

e. tot slot is de portefeuillehouder gevraagd om in het algemeen bestuur in te 

brengen dat er behoefte is aan een besluitvormingsproces dat recht doet aan 

belang, betaling en zeggenschap. 

 

Toelichting 

GBLT regelt de belastingen voor 7 gemeenten en 5 waterschappen, waaronder Waterschap 

Zuiderzeeland. Deze gemeenten en waterschappen zijn opdrachtgever van GBLT en zijn 

vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van GBLT. Op 6 april is in het algemeen bestuur 

het voorstel ‘Vervolgadvies toekomstvaste GR’ geagendeerd. Dit is de uitwerking van de 

afspraak om te onderzoeken of en hoe de opzet van de GR of de stemverhouding moet worden 

herzien en uitgewerkt, voor het geval de samenstelling van de deelnemers van GBLT gaat 

veranderen. Het college heeft de voorgestelde aanpassingen besproken en besloten om in de 

bestuursvergadering van GBLT een nadere richting mee te geven voor de uitwerking daarvan. 

 

 

2. Meerjaren Financieel Overzicht Gebouwbeheer, Dienstverlening en 

Informatie (MFO-GDI) 2023-2026 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit kennis te nemen van het Meerjaren Financieel 

Overzicht Gebouwbeheer, Dienstverlening en Informatie (MFO-GDI) 2023-2026 en hiermee de 

consequenties niet mee te nemen in de Kadernota.  
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Toelichting 

In het MFO-GDI wordt inzicht gegeven in de exploitatiekosten voor de collegeproducten 

Informatie, Waterinformatie en Facilitaire Dienstverlening voor de jaren 2023-2026. Bij de 

behandeling van de Informatiestrategie 2021-2025 is aangekondigd dat voor de budgetten 

van het totale speelveld van Informatie met een MJOP wordt gewerkt. Het speelveld van 

Informatie is opgedeeld in 2 collegeproducten: Informatie en Waterinformatie. Aangezien niet 

bij alle budgetten en onderliggende producten sprake is van beheer en onderhoud, is besloten 

van de term MJOP af te stappen en verder te spreken over een Meerjarig Financieel Overzicht 

(MFO). In dit MFO-GDI is ook het collegeproduct Facilitaire Dienstverlening meegenomen.  

 

Later dit jaar worden de kaders beheer en onderhoud Kantoorgebouwen vastgesteld. Daarmee 

anticipeert dit MFO-GDI al op het opnemen van de kosten van een planmatig (meerjaren) 

onderhoud van de kantoorgebouwen vanaf 2023.  

 

 

3. Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Waterbeheer 2023-2026 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Piet Boer en heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de financiële wijzigingen uit het MJOP Waterbeheer 2023-2026 in de Kadernota te 

verwerken; 

2. in te stemmen met de wijze waarop de Klimaataanpak in het MJOP is opgenomen met 

het bijbehorende financiële effect van € 240.000,- over de gehele begrotingsperiode. 

 

Toelichting 

Afgelopen jaar zijn de jaarlijkse veldinspecties uitgevoerd om het onderhoud aan 

watergangen, waterkeringen en objecten voor de komende jaren in kaart te brengen. De 

resultaten van deze inspecties zijn verwerkt in het MJOP Waterbeheer. De actualisatie van het 

MJOP laat een negatief resultaat van € 1.933.476,- over de gehele begrotingsperiode zien 

(inclusief de voorgestelde Klimaataanpak). De laatste berekening met het prijspeil januari 

2022 laat zien dat diverse onderhoudswerkzaamheden duurder worden. Ook de kosten voor 

het onderhouden van waterkeringen vallen hoger uit dan vooraf begroot. Dit komt met name 

door een prijsstijging van materialen. Het onderhoud van stedelijke watergangen valt juist 

mee ten opzichte van de ramingen.  

 

Voor inflatie die optreedt na januari 2022 is nog geen rekening gehouden in dit MJOP. Conform 

de begrotingssystematiek wordt hier centrale inflatieruimte voor geraamd en wordt inflatie 

toegekend aan budgetten bij het daadwerkelijk optreden van inflatie. In het Kadernotaproces 

komt de omvang van die centrale inflatieruimte aan de orde (gezien de huidige 

prijsontwikkelingen). De Unie van Waterschappen heeft de solidariteitsbijdragen voor 

beverratten- en muskusrattenbeheer verhoogd. Dit levert een financieel effect van € 65.000,- 

per jaar op. Daarnaast zijn de bijdragen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

gestegen (totaal effect van 1,1 miljoen over de gehele begrotingsperiode).  

 

  



 

REGISTRATIENUMMER  3/5 

STBV-269102411-8   

 

4. Aanpassing besluit aanleg vispassages met GLB-subsidie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel te agenderen voor de 

Algemene Vergadering van 26 april 2022. 

 

Toelichting 

Op 28 september 2021 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de aanleg van 9 

vispassages in de periode 2022-2024 onder voorwaarde van 50% subsidieverlening vanuit het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In totaal ging het hierbij om een bedrag van 

€ 900.000. 

 

De op 28 september 2021 voorgestelde aanleg van 9 vispassages draagt bij aan doelen 

benoemd in hoofdstuk 3 en 4 van het Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)-

maatregelprogramma Rijn 2016-2021 (KRW- en biodiversiteitsdoelen). Het vervolgprogramma 

hierop moet op het moment van schrijven nog worden vastgesteld.  

 

Met de provincie Flevoland is een aantal vispassages afgestemd die zouden voldoen aan de 

vereiste voorwaarden van investeringen onder een GLB-openstelling voor vispassages. De 

afgelopen tijd is de aanleg van de vispassages in meer detail uitgewerkt. Er is een programma 

van eisen opgesteld en medio februari-medio maart 2022 is een marktverkenning uitgevoerd. 

Duidelijk is geworden dat de geraamde kosten voor 9 vispassages hoger uitvallen dan  

€ 900.000. De Algemene Vergadering wordt daarom verzocht het besluit als voorgesteld aan 

te passen.  

 

 

5. Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland  

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de Bestuursovereenkomst 

Zoetwaterregio Noord-Nederland. 

 

Toelichting 

In de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland worden de afspraken tussen de 

regionale partijen onderling voor de uitvoering van de maatregelen Zoetwaterregio Noord-

Nederland fase 2 (m.u.v. het programma Zandgronden Noord-Nederland 2022-2027) 

vastgelegd. De afspraken betreffen: de organisatie van de uitvoering, de financiering en de 

rapportage over besteding van middelen. Met de ondertekening van de overeenkomst verbindt 

Waterschap Zuiderzeeland zich aan deze afspraken. 

 

 

6. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2022; 

2. het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 ter kennisname aan de Algemene Vergadering 

aan te bieden. 

 

Toelichting 

Het Besluit Omgevingsrecht (Bor) vraagt jaarlijks om het opstellen van een 

uitvoeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 staan de gemaakte keuzes, 

de taken en de speerpunten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 

het komende jaar. Daarmee draagt dit programma bij aan de waterschapsdoelstellingen op 

het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon water. 

 

 

7. Manifest Waterveiligheid 2030-2050 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het Manifest Waterveiligheid 2020-2050 ter 

kennisname te agenderen voor de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Het Manifest Waterveiligheid wordt gezien als een position paper. Door de Algemene 

Vergadering is de behoefte uitgesproken om meer aan de voorkant te worden betrokken bij 

position papers van de Unie van Waterschappen. Door het concept manifest aan te bieden 

wordt invulling gegeven aan deze behoefte. Het manifest heeft geen directe financiële 

consequenties en leidt niet tot grote koerswijzigingen. Het manifest geeft richting aan de grote 

onderwerpen van waterveiligheid en is een bevestiging van de reeds ingezette koers van 

Waterschap Zuiderzeeland. 

 

 

8. Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Westgat Urk 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de inhoudelijke zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan Westgat te Urk in te dienen. 

 

Toelichting 

Gemeente Urk heeft het ontwerpbestemmingsplan Westgat ter inzage gelegd. Een 

wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor de bouw van bedrijfswoningen (na een tweede 

ruimtelijke procedure) op grond die nu eigendom is van Waterschap Zuiderzeeland. Op 

1 maart 2022 is een pro forma zienswijze ingediend met verzoek om een verlengde termijn 

voor het aanleveren van onze inhoudelijke zienswijze.  
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De zienswijze is erop gericht om de continuïteit van bestaande en toekomstige 

bedrijfsactiviteiten van het waterschap ter plaatse van gemaal Vissering in voldoende mate te 

borgen. Daarnaast bevat de zienswijze opmerkingen inzake de beleidsthema’s Waterveiligheid 

(primaire waterkering) en Voldoende water. Ten slotte wordt ten aanzien van eventuele 

vervreemding van een deel van de grond van het waterschap verwezen naar recente 

jurisprudentie (Didam-arrest) die in acht moet worden genomen. 

 

 

9. Evaluatie project ‘Aanleg duurzame oevers 2017-2021’  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het AV-voorstel waarmee 

de Algemene Vergadering kennisneemt van: 

• de projectresultaten van Aanleg duurzame oevers 2017-2021; 

• de effecten (ecologisch/hydrologisch) van de duurzame oevers; 

• het verwachte positieve financiële resultaat na afronding; 

• de financiële afwikkeling van het project, deels in de Jaarstukken 2021 en de volledig 

afronding bij de Jaarstukken 2022; 

• de afronding van het project na gereedkomen/afronding van de laatste kilometers. 

 

Toelichting 

Het project Aanleg duurzame oevers 2017-2021 is in de afrondende fase beland. De laatste 

uitvoerende werkzaamheden worden in mei 2022 afgerond. Daarnaast is een evaluatie van het 

project afgerond. Bij deze evaluatie zijn ook de ecologische effecten van duurzame oevers 

nader onderzocht. 

 

De evaluatierapportage staat stil bij meerdere facetten van het project duurzame oevers over 

de periode 2016-2021. In die periode is 104 km duurzame of natuurvriendelijke oever 

voorbereid en aangelegd en is de KRW-opgave “40% ingerichte KRW-proof oevers”, behaald. 

Op kaart zijn alle KRW-proof oevers van Zuiderzeeland in beeld gebracht. Ook wordt 

vooruitgekeken naar de financiële oplevering. De financiële afwikkeling van het project en de 

bestemmingsreserve volgt met de jaarstukken van 2022. Verwacht wordt dat het project met 

een positief resultaat (€ 750.000 - € 1.000.000) in de bestemmingsreserve wordt afgerond. 

De financiële afwikkeling van het project en de bestemmingsreserve volgt deels met de 

Jaarstukken 2021 en de volledige afronding bij de Jaarstukken 2022. 

 

Naast een terugblik op de projectresultaten, zijn op basis van beschikbare monitoringdata de 

ecologische effecten van de aanleg van duurzame oevers (statistisch) onderzocht. Met het 

onderzoek wordt het verband tussen duurzame oevers en ecologische verbeteringen 

aangetoond. In de analyse wordt daarnaast bevestigd dat biologische verbeteringen mede 

afhankelijk zijn van de waterkwaliteit. De voedselrijkdom van het water door bijvoorbeeld 

kwel, is eveneens van invloed. 

 

 


