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1. Consultatieronde strategische visie 'Op weg naar Klimaatneutraliteit’ 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene Vergadering te informeren over de verschillen en overeenkomsten in 

klimaatambities tussen ons eigen klimaatbeleid en de concept-strategische visie ‘Op 

weg naar Klimaatneutraliteit’ van de Unie van Waterschappen; 

2. in te stemmen met de annotatie concept-strategische visie ‘Op weg naar 

Klimaatneutraliteit’ van de Unie van Waterschappen voor de beeldvormende Algemene 

Vergadering van 26 april 2022. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland is onderdeel van de consultatieronde door de Unie van 

Waterschappen in het kader van de concept-strategische visie ‘Op weg naar 

Klimaatneutraliteit’. Tijdens de beeldvormende Algemene Vergadering op 26 april 2022 wordt 

de concept-visie toegelicht en besproken. De annotatie concept-strategische visie ‘Op weg 

naar Klimaatneutraliteit’ geeft een overzicht op hoofdlijnen van de verschillen en 

overeenkomsten tussen ons eigen klimaatbeleid en dat van de Unie van Waterschappen. 

 

 

2. Verzoek extra budget Rekenkamercommissie (RKC) 2022 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen in te 

stemmen met het door de RKC laten uitvoeren van drie onderzoeken, zoals opgenomen in het 

Werkplan 2022, inclusief een begrotingswijziging van € 36.300 in 2022. 

 

Toelichting 

De RKC wil in 2022 drie onderzoeken uitvoeren die opgenomen zijn in het Werkplan 2022. Er 

is geen budget beschikbaar, omdat het beschikbare budget voor onderzoeken in 2022 gebruikt 

wordt voor de lopende onderzoeken ‘Besluitvorming in onzekerheid’ en ‘Nieuwe Watervragers’. 

Eind 2020 heeft de Algemene Vergadering het budget voor de RKC gehalveerd van € 85.000 

naar € 42.500. Indien zich nieuwe onderzoeken aandienen, moet de RKC een apart verzoek 

indienen voor extra budget. Om die reden vraagt de RKC om extra budget. 
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3. Definitief vaststellen legger regionale waterkeringen, onderdeel Kade Lemmer 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de legger regionale waterkeringen, onderdeel 

Kade Lemmer, definitief vast te stellen. 

 

Toelichting 

De kade Lemmer is nog niet opgenomen in de legger van Waterschap Zuiderzeeland. Keringen 

die zijn aangewezen door de provincie moeten in de legger van het waterschap zijn 

opgenomen. Dat is een vereiste uit de Waterverordening van provincie Fryslân. 

 

Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hét instrument om te zorgen voor 

veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van 

kaarten. Daarop staat welke dijken, vaarten, tochten, stedelijk water en kunstwerken 

(bruggen, stuwen, gemalen, sluizen) Waterschap Zuiderzeeland in beheer heeft en waar ze 

liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud 

moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en 

bescherming van het watersysteem. 

 

 

4. Waterbeschikbaarheid - resultaten verkenning 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel ‘Waterbeschikbaarheid - 

verwachtingen voor de toekomst’ ter kennisname te agenderen in de Algemene Vergadering 

van 26 april 2022. 

 

Toelichting 

In 2021 is het project Waterbeschikbaarheid gestart. Nu zijn de eerste resultaten van de 

verkenning beschikbaar. Waterbeschikbaarheid gaat over situaties waarin, nu of in de 

toekomst, minder oppervlaktewater of oppervlaktewater van minder goede kwaliteit 

beschikbaar is dan gewenst. Doel van het project is dat het waterschap goed voorbereid is op 

dit soort situaties. In de verkenningsfase zijn de huidige situatie, beschikbare afspraken 

en instrumenten en aandachtsgebieden in beeld gebracht en wordt een doorkijk gegeven naar 

de toekomst. 

 

 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering aan  

  het college van Dijkgraaf en Heemraden. 


