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1. Operationeel grondwaterbeleid 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het Operationeel grondwaterbeleid; 

2. het Operationeel grondwaterbeleid ter besluitvorming voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering op 7 juni 2022; 

3. in te stemmen met de uitvoering van een grondwater beleidsevaluatie vanaf 2025. 

 

Toelichting 

Het Operationeel grondwaterbeleid is van toepassing op grondwateronttrekkingen en 

grondwaterinfiltraties die vallen onder het bevoegd gezag van Waterschap Zuiderzeeland. 

Sinds de invoering van de Waterwet (december 2009) is het waterschap verantwoordelijk voor 

de regulering van grondwateronttrekkingen en -infiltraties. Middels het vaststellen van het 

Operationeel grondwaterbeleid worden een aantal aanpassingen gedaan, ten opzichte van het 

huidige grondwaterbeleid. Na vaststelling van het Operationeel grondwaterbeleid wordt het 

beleid doorvertaald naar de nieuwe Waterschapsverordening. 

 

 

2. Ontwerp Waterschapsverordening 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de Notitie Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland; 

2. de Algemene Vergadering uit te nodigen om op de Notitie Waterschapsverordening 

Waterschap Zuiderzeeland te reflecteren in de opiniërende AV-vergadering van  

7 juni 2022. 

 

Toelichting 

De Waterschapsverordening vervangt de keur met bijbehorende regels. Daarnaast gaan ook 

regels rondom waterkwaliteit, die nu nog gevat zijn in Rijksregels (de zogenaamde 

‘bruidsschat’), onderdeel uitmaken van de verordening. Met de Waterschapsverordening wordt 

invulling gegeven aan vastgesteld beleid, het operationeel grondwaterbeleid geïmplementeerd 

en richting gegeven aan de koers die Waterschap Zuiderzeeland wil varen. Dit betekent dat 

alles wat in de Waterschapsverordening is opgenomen in de vorm van concrete regels en 

vrijstellingen, in lijn moet zijn met de inhoud van de Watervisie en het 

Waterbeheerprogramma.  
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3. Ontwikkelingen bij Het Waterschapshuis 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp AV-voorstel Het Waterschapshuis Jaarresultaat 2021 

en geactualiseerde begroting 2022; 

2. in te stemmen met het ontwerp AV-voorstel Zuiderzeeland (ZZL) Standpunt Het 

Waterschapshuis Strategie; 

3. in te stemmen met het ontwerp AV Voorstel Zienswijze op de Het Waterschaphuis 

Ontwerpbegroting 2023; 

4. in te stemmen met de voorlopige zienswijze, zoals verwoord in de conceptbrief aan 

Het Waterschapshuis; 

5. de AV-voorstellen en conceptbrief ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering; 

6. de concept zienswijze onder het voorbehoud van instemming door de Algemene 

Vergadering te versturen aan Het Waterschapshuis. 

 

Toelichting 

De Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis is de gezamenlijke regie- en 

uitvoeringsorganisatie van ICT van de waterschappen. Het Waterschapshuis heeft het 

Jaarresultaat 2021, de geactualiseerde begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 naar de 

waterschappen verstuurd. Daarnaast doorloopt Het Waterschapshuis een traject met de 

waterschappen om de strategie voor de komende jaren te bepalen.  

 

 

4. Toekomst nieuwe oeverconstructie  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel ter besluitvorming 

voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Vanaf 2001 legt het waterschap duurzame oevers aan als dit ruimtelijk gezien mogelijk is. 

Vanaf 2007 zijn duurzame oevers versneld aangelegd als Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

maatregel. Inmiddels is de KRW-maatregel afgerond, waardoor het vervangen van 

oeverconstructies weer in het reguliere onderhoudsprogramma wordt opgenomen. 

 

Na de aanleg van duurzame oevers als KRW-maatregel heeft een evaluatie plaatsgevonden. 

De evaluatie vormt een geschikt moment om een keuze te maken voor de toekomst van de 

oeverconstructies. Middels dit voorstel wordt voorgesteld om oeverconstructies te vervangen 

door duurzame oevers met een smallere plasberm, maar wel van minimaal 1 meter. 
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5. Gemeenschappelijke Regeling (GR) GBLT Jaarstukken 2021, Kadernotitie, 

Ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Jaarstukken 2021, Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 

2022 van GR GBLT ter kennisname voor te leggen aan de Algemene Vergadering; 

2. de Algemene Vergadering voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij de 

Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 van GR GBLT. 

 

Toelichting 

Op 6 april 2022 zijn de Jaarstukken 2021, Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2023 en 

begrotingswijziging 2022 van GR GBLT behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur 

van GR GBLT. In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling worden de algemeen 

besturen van de deelnemende waterschappen en gemeenten uitgenodigd om het bestuur van 

GR GBLT hun gevoelens omtrent de Kadernotitie, Ontwerpbegroting en begrotingswijziging te 

laten blijken. Het college is tevreden met de inzet van GR GBLT in haar streven naar een 

continue verbetering van de bedrijfsvoering en stelt daarom voor om geen zienswijze in te 

dienen. 

 

 

6. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 van Het Flevolands Archief 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene vergadering kennis te laten nemen van het concept Jaarverslag 2021 en 

de Ontwerpbegroting 2023-2026 van Het Flevolands Archief; 

2. de concept zienswijze ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Op 24 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief het concept 

Jaarverslag 2021 en Ontwerpbegroting 2023-2026 vastgesteld. De Ontwerpbegroting is 4 april 

aan de deelnemende organisaties verzonden voor het geven van hun zienswijze. De 

Jaarrekening 2021 is ter kennisname aangeboden. Beide documenten worden 7 juli ter 

vaststelling aan het algemeen bestuur van Het Flevolands Archief aangeboden. De 

Ontwerpbegroting 2023 is in lijn met de meerjarenraming en beleidsvoornemens van Het 

Flevolands Archief. 

 

 

7. Begroting 2023 Aqualysis 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene vergadering kennis te laten nemen van de Jaarrekening 2021 en de 

Ontwerpbegroting 2023 met de Meerjarenraming 2024-2026 van Aqualysis; 

2. de zienswijze op de Ontwerpbegroting ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering. 

 

Toelichting 

De gemeenschappelijke regeling Aqualysis is voor Waterschap Zuiderzeeland de 

uitvoeringsorganisatie voor de analyse en metingen van de biologische en chemische 

waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland is samen met de andere deelnemende 

waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe 

eigenaar van Aqualysis. Aqualysis legt de Ontwerpbegroting 2023 ter consultatie en de 

Jaarrekening 2021 ter verantwoording voor aan de waterschappen. Die kunnen in een 

zienswijze (brief) reageren op de ontwerpbegroting 2023.  

 

 

8. Jaarverslag Actieplan Bodem en Water (ABW) 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ABW-jaarverslag vast te stellen en deze 

ter kennisname door te geleiden naar de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Voor het college van Dijkgraaf en Heemraden en de Algemene Vergadering is een (intern) 

jaarverslag opgesteld, waarin de (met name watergerelateerde) activiteiten die binnen het 

ABW zijn uitgevoerd door Waterschap Zuiderzeeland zijn opgenomen. Dit Jaarverslag 2021 is 

een overzicht van de stand van zaken van de belangrijkste ABW-activiteiten die in 2021 zijn 

uitgevoerd door het waterschap, met een korte beschrijving van het project en aandacht voor 

de monitoring en de behaalde resultaten. 

 

 

9. Innovatieproject Dijkerosie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de subsidieaanvraag voor het innovatieproject 

Dijkerosie, middels het ondertekenen en verzenden van de conceptbrief, definitief te maken. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 29 oktober 2021 ingestemd met het 

aanvragen van een subsidie voor het innovatieproject erosiebestendige grasbekleding bij 

overgangen, kortweg ‘Dijkerosie’. 

 

Deze innovatiesubsidie maakt onderdeel uit van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Projecten op de KIA kunnen voor 100% gefinancierd 

worden vanuit het programma. 

 


