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1. Jaarstukken 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de (concept) Jaarstukken 2021 en de hierin opgenomen 

bestemming van het resultaat, deze ter besluitvorming aan te bieden aan de 

Algemene Vergadering in de vergadering van 7 juni 2022 middels het AV-voorstel; 

2. in te stemmen met het concept nieuwsbericht en dit te publiceren na de Algemene 

Vergadering; 

3. de uitvoeringsinformatie over het jaar 2021 vast te stellen; 

4. kennis te nemen van het concept accountsverslag. 

 

Toelichting 

Het college heeft de concept Jaarstukken 2021 vastgesteld. Het vrij te bestemmen resultaat 

komt uit op € 5,1 miljoen. Het college stelt de Algemene Vergadering voor om het grootste 

deel van het vrij te bestemmen jaarresultaat ten gunste te laten komen van de 

egalisatiereserve en een beperkt deel toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor 

waterbewustzijn (geschiedschrijving). 

 

Conform het Waterschapsbesluit heeft het college de uitvoeringsinformatie over 2021 

vastgesteld. De uitvoeringsinformatie bevat onder andere de realisatie van kosten en 

opbrengsten, vaste activa, vaste schulden en een overzicht van verbonden partijen. 

 

 

2. Kostentoedelingsonderzoek 2023 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de kostentoedelingsverordening niet aan te passen; 

2. de Algemene Vergadering op 7 juni 2022 via een mededeling van het college te 

informeren over het besluit.  

 

Toelichting 

Ieder jaar wordt bij de Kadernota getoetst of er significante wijzigingen in de 

waardeverhoudingen zijn opgetreden die een aanpassing van de kostentoedelingsverordening 

rechtvaardigen. In opdracht van het waterschap heeft TAUW hiervoor een 

kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. Hierdoor is het college in staat om de getallen 
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navolgbaar te maken. Er vinden aanzienlijke verschuivingen plaats, met name van ongebouwd 

naar gebouwd. Het college heeft eerder ook al aangegeven dat het huidige belastingstelsel 

tegen zijn grenzen aanloopt. Er zijn geen knoppen om aan te draaien. Het huidige stelsel biedt 

geen mogelijkheden om de verdeling van kosten gelijk op te laten lopen met het profijt, dat 

belastingbetalers hebben bij het werk van het waterschap. Het college heeft daarom besloten de 

huidige kostentoedelingsverordening niet te herzien 

 

 

3. Aanpassing bepaling stormseizoen in Waterschapsverordening 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de aangepaste bepaling over het stormseizoen en het beoordelingskader voor het 

veilig uitvoeren van werkzaamheden in het stormseizoen, vast te stellen; 

2. de aangepaste bepaling over het stormseizoen als ‘beoordelingsregel 

omgevingsvergunning waterstaatswerken’ op te nemen in de hoofdtekst van de 

ontwerp Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland en het beoordelingskader 

voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in het stormseizoen, in de toelichting 

van de verordening op te nemen.  

 

Toelichting 

Werken aan de primaire waterkering is niet toegestaan tijdens het stormseizoen (15 oktober 

tot 15 maart, ook wel gesloten periode of gesloten seizoen genoemd). Onder voorwaarden kan 

het waterschap hier onder de huidige keur van afwijken. Het college stemt in met het voorstel 

om ook in de Waterschapsverordening (de opvolger van de Keur) niet toe te staan dat er 

gewerkt wordt aan de waterkeringen van het waterschap in het stormseizoen.  

 

Het waterschap wil ruimtelijke ontwikkelingen echter niet onnodig remmen. Daarom kan het 

waterschap werken in het stormseizoen toestaan als een initiatiefnemer aan kan tonen dat hij 

het werk niet buiten het stormseizoen uit kan voeren én hij gaat werken volgens een vooraf 

goedgekeurd risicobeheersplan. Om te beoordelen of bij de werkzaamheden de waterveiligheid 

geborgd kan worden, heeft het waterschap een beoordelingskader opgesteld. Uitgangspunt 

hierbij is dat werkzaamheden die b.v. kort duren en een beperkte omvang hebben, eerder 

toegestaan worden dan werkzaamheden aan de waterzijde van een kering die voor 2050 nog 

versterkt moet worden. 

 

 

4. Benoeming en installatie extern lid Rekenkamercommissie (RKC) 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen besluit 

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

voorgestelde kandidaat te benoemen als RKC-lid en hem de verklaring en belofte af te laten 

leggen als extern lid van de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland. 
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Toelichting 

De tweede en laatste termijn van de heer B. van de Putte, extern lid van de RKC, loopt af per 

29 mei 2022. De Algemene Vergadering heeft op 15 februari 2022 een sollicitatiecommissie 

benoemd, bestaande uit de voorzitter van de RKC, een intern lid van de RKC en een lid van de 

Algemene Vergadering. De commissie is aan de slag gegaan met het werven van een nieuw 

extern lid. Er zijn tien reacties ontvangen. Op 19 april 2022 heeft de selectiecommissie 

gesprekken gevoerd met twee kandidaten en heeft vervolgens uit deze kandidaten een 

geschikte kandidaat geselecteerd.  

 

 

5. Herbenoeming twee leden Rekenkamercommissie (RKC) 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het voorstel tot herbenoeming van de heer 

M.F.J. Bakker en mevrouw J.J. Ottens als lid van de Rekenkamercommissie Waterschap 

Zuiderzeeland door te geleiden naar de Algemene Vergadering op 7 juni 2022. 

 

Toelichting 

De eerste termijn van de heer M.F.J. Bakker, extern lid van de RKC, eindigt op 3 juli 2022 en 

de tweede termijn van mevrouw J.J. Ottens, intern lid van de RKC, op 29 mei 2022. Gezien de 

positieve ervaringen in de RKC en de bereidheid van beide RKC-leden om te worden 

herbenoemd, wordt voorgesteld over te gaan tot herbenoeming. Dit betekent voor de heer 

Bakker een tweede termijn van vier jaren en voor mevrouw Ottens een derde termijn van 

twee jaren. 

 

 

6. Handvest Nationaal Park Nieuw Land 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

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

1. het Handvest Nationaal Park Nieuw Land; 

2. de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Boer om het handvest te ondertekenen.  

 

Toelichting 

Het Handvest Nationaal Park Nieuw Land is een toevoeging op de reeds bestaande 

Intentieovereenkomst Nationaal Park Nieuw Land. Het Handvest is tot stand gekomen, omdat 

de partners van Nationaal Park Nieuw Land in vervolg op de intentieovereenkomst nadere 

afspraken wensten te maken over hun gezamenlijke samenwerking. 
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7. Begrotingswijziging Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bijdrage 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel voor te leggen aan 

de Algemene Vergadering op 7 juni 2022. 

 

Toelichting 

De recent geactualiseerde HWBP-raming is gebaseerd op de cijfers over het in november 2021 

vastgestelde HWPB-programma. Deze raming laat een verhoging van € 100.000,- zien in het 

jaar 2022. Daarnaast vraagt het HWBP ook een naheffing over het jaar 2021. Omdat deze 

bedragen slechts gedeeltelijk uit de huidige Waterbeheerbegroting kunnen worden gedekt, 

wordt een begrotingswijziging aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 

 

 

8. Meerkosten voorjaarsstormen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de meerkosten die door de voorjaarsstormen 

zijn veroorzaakt (€ 52.824,-) te dekken uit de post onvoorzien. 

 

Toelichting 

Afgelopen februari zijn er in korte tijd vier voorjaarsstormen geweest. De stormen hebben 

gezorgd voor het aanspoelen van afval en ongewenste materialen op onze waterkeringen. De 

meerkosten voor het opruimen dit afval kunnen niet worden gedekt uit de budgetten van de 

afdeling Waterbeheer. 

 

 


