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1. Voorkeursbeslissing Versterking IJsselmeerdijk  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. voor het versterken van de IJsselmeerdijk een Voorkeursalternatief te kiezen dat voor 

een groot deel bestaat uit een vooroever en voor een deel uit een traditionele 

dijkversterking. Dit alternatief maakt de dijk waterveilig en draagt bij aan versterking 

van natuur en recreatie; 

2. de concept Voorkeursbeslissing voor de versterking van de IJsselmeerdijk, zoals 

beschreven in de bijgevoegde Notitie Voorkeursbeslissing, vrij te geven voor 

terinzagelegging; 

3. in te stemmen met het concept PlanMER voor de versterking van de IJsselmeerdijk en 

deze vrij te geven voor terinzagelegging; 

4. in te stemmen met de Intentieverklaring ‘Samen voor een veilige, groene en 

recreatieve IJsselmeerdijk’ met gebiedspartners en met de machtiging van de 

dijkgraaf aan heemraad Vereijken om deze namens waterschap Zuiderzeeland te 

ondertekenen; 

5. UAV-gc toe te passen als contractvorm voor de realisatiefase van het project 

Versterking IJsselmeerdijk. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland versterkt de IJsselmeerdijk in de periode 2020 - 2027. Het college 

stemt in met het concept Voorkeursalternatief dat de dijk duurzaam versterkt door aanleg van 

een vooroever over circa 10 km en door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals 

dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding, over circa 7 km. Dit alternatief 

maakt deze dijk weer volledig waterveilig, draagt bij aan biodiversiteit en recreatie en houdt 

rekening met economische belangen. Het Voorkeursalternatief sluit maximaal aan op het 

gevoerde participatieproces en komt duidelijk als meest gunstig uit de brede integrale 

afweging. Het Voorkeursalternatief is qua maatschappelijke kosten het meest voordelig. Vooral 

door inflatie en stijgende grondstofprijzen gaat de eigen bijdrage van Zuiderzeeland omhoog. 

De berekende stijging van € 18,4 naar circa € 24 miljoen heeft een bandbreedte van circa 

21% en wordt in de volgende fase nader geoptimaliseerd. De vooroever leidt tot extra 

beheerkosten voor het waterschap. Deze extra beheerkosten zijn nu berekend op 0,4 à 07 

miljoen per jaar. Ook deze stijging kent in dit stadium nog een aanzienlijke bandbreedte en is 

onderwerp van optimalisatie in de planuitwerkingsfase. De andere alternatieven zijn financieel 

niet gunstiger voor het waterschap. 

 

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

  het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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De hoofdlijn van het Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een Voorkeursbeslissing. De 

concept Voorkeursbeslissing en het bijbehorende PlanMER legt het college ter inzage in de 

periode mei-juni 2022, zodat zienswijzen hierop ingediend kunnen worden. 

 

Het Voorkeursalternatief is sober en doelmatig. Waterschap en gebiedspartners zien 

aanvullende mogelijkheden om gezamenlijk voor natuur en recreatie extra waarde te 

realiseren door de vooroever maximaal ecologisch in te richten en een aantrekkelijke 

fietsroute aan te leggen buitendijks. Dit legt het college met gebiedspartners vast in een 

intentieverklaring. Deze meekoppelkansen worden in de komende fase van het project, de 

planuitwerkingsfase, verder uitgewerkt. 

 

Het college kiest ervoor om de UAV-gc toe te passen als contractvorm voor de realisatiefase. 

De UAV-gc biedt een goede basis om de projectdoelstellingen te realiseren en de belangrijke 

projectrisico’s te beheersen. Ook is de organisatie ervaren met de UAV-gc. Het HWBP staat 

achter deze contractafweging. Een tweefasencontract is zorgvuldig afgewogen, maar de 

inschatting is dat de voordelen van het vroegtijdig betrekken van een aannemer middels een 

tweefasencontract niet opwegen tegen de nadelen. 

 

 

2. Het Waterschapshuis Strategie en Begrotingsproces 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de inbreng van Waterschap Zuiderzeeland in het Algemene Bestuur 

Het Waterschapshuis ten aanzien van strategische keuzes voor de toekomstige 

dienstverlening van Het Waterschapshuis; 

2. kennis te nemen van het jaarresultaat Het Waterschapshuis en de geactualiseerde 

begroting 2022 Het Waterschapshuis;  

3. kennis te nemen van verwachte begrotingseffecten van de strategische keuzes op de 

begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023;  

4. kennis te nemen van het bestuursproces dat gevolgd wordt voor strategische 

ontwikkeling van Het Waterschapshuis en de consequenties voor Waterschap 

Zuiderzeeland van de begroting Het Waterschapshuis. 

 

Toelichting 

De voorgestelde dienstverlening van Het Waterschapshuis is in lijn met de Informatiestrategie 

van Waterschap Zuiderzeeland die de Algemene Vergadering heeft vastgesteld. De 

strategische keuzes in Het Waterschapshuis leiden ook tot de daarbij behorende financiële 

consequenties van de begroting Het Waterschapshuis en de interne begroting. Niet alleen voor 

2023 en verder, maar ook in het lopende jaar. 

 

De inhoudelijke richting van de geactualiseerde begroting is in lijn met de Informatiestrategie. 

Enkele nieuw benoemde initiatieven zijn urgent en leiden in het vervolgproces wel tot een 

begrotingswijziging met budgetverhoging. Op 21 april 2022 staat een vergadering van het 

Algemene Bestuur Het Waterschapshuis gepland, waarin het jaarresultaat 2021 en de 

geactualiseerde begroting 2022 van Het Waterschapshuis voorliggen. Tijdens deze vergadering 

zal Waterschap Zuiderzeeland zijn standpunt inbrengen ten aanzien van de strategische koers 

van Het Waterschapshuis. 
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3. Hervatten toezicht Oosterwold 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van het hervatten van het toezicht bij bewoners in Oosterwold die 

lozen met een IBA en niet deelnemen aan het IBA-verbetertraject, conform het  

collegebesluit van 8 juni 2021; 

2. de Algemene Vergadering te informeren door middel van een mededeling. 

 

Toelichting 

De systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s) in deelgebied 1a van 

Oosterwold voldoen vaak niet aan de gestelde lozingseisen. In 2019 besloot het college van 

Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland om toezicht en handhaving op de 

maatwerkbeschikking voor het lozen met een IBA in Oosterwold, voor onbepaalde tijd op te 

schorten. Op 1 september 2021 startte de gebiedsorganisatie in samenwerking met de 

gemeente Almere en het waterschap een IBA-verbetertraject. Het verbetertraject faciliteert 

bewoners en leveranciers van IBA-systemen bij het goed laten functioneren van de IBA.  

Op 8 juni 2021 besloot het college de opschorting van het toezicht en handhaving gedurende 

het verbetertraject voort te zetten voor deelnemers aan het IBA-verbetertraject. En voor niet-

deelnemers besloot het college terug te gaan naar de reguliere toezicht en handhaving. Voor 

bewoners die niet deelnemen aan het IBA-verbetertraject hervat het waterschap daarom voor 

de zomer 2022 het reguliere toezicht op de verleende maatwerkbeschikking. 

 

 

4. Onderzoek naar de sturing op dijkversterkingsprojecten 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de concerncontroller opdracht te geven om 

onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en effectiviteit van de inrichting van de sturing 

door het college op dijkversterkingsprojecten. 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten om de concerncontroller opdracht te geven om te onderzoeken of 

de sturing van het college op dijkversterkingsprojecten doelmatig en effectief is. De 

concerncontroller gaat kijken naar de afspraken die hierover zijn gemaakt en hoe deze 

uitwerken bij de Drontermeerdijk en de verkenningsfase van de IJsselmeerdijk. 

 

 


