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1. Deelname decentrale pilotzuivering Oosterwold 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Andries Poppe en heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het voorstel voor deelname aan de zuiveringspilot Oosterwold ter besluitvorming te 

agenderen in de Algemene Vergadering van 5 juli 2022; 

2. onder voorwaarde van een positief besluit van de Algemene Vergadering over 

deelname aan de zuiveringspilot Oosterwold: 

• gedurende de eerste drie jaar van pilot te kiezen voor de samenwerkingsvariant 

waarbij de gemeente Almere de zuiveringspilot realiseert en exploiteert; 

• voor de optie op verlenging met vier jaar in te zetten op de samenwerkingsvariant, 

waarbij het waterschap de zorgplicht voor de zuiveringspilot op zich neemt en dit 

de komende periode samen met de gemeente Almere uit te werken. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland neemt voor de duur van minimaal drie jaar en met een optie op 

verlenging met nog vier jaar deel aan de decentrale pilotzuivering in Oosterwold deelgebied 

1b. Deze pilotzuivering wordt voor het einde van dit jaar gerealiseerd door de gemeente 

Almere. Het waterschap koos in september 2021 voor een eindsituatie waarin het afvalwater 

van deelgebied 1b centraal wordt gezuiverd. De decentrale pilot is daarom tijdelijk als 

overbrugging naar het centraal zuiveren op de afvalwaterzuivering (AWZI) Almere. De 

decentrale zuiveringspilot zuivert het afvalwater van 400 tot maximaal 800 woningen.  

 

De decentrale zuivering is pilotlocatie voor het doen van onderzoek naar duurzame 

zuiveringstechnieken die in de toekomst kunnen worden toegepast op AWZI Almere en 

eventueel de andere zuiveringen van het waterschap. Het waterschap levert een 

investeringsbijdrage van eenmalig € 408.980 incl. btw aan de realisatie van de pilotzuivering 

en neemt in het derde jaar het beheer en onderhoud van de pilot op zich. Hiermee is een 

bedrag gemoeid van ca. € 175.000 incl. btw in 2025. In 2025 besluit het waterschap over het 

voorzetten van de deelname aan de pilot in de jaren 2026 tot en met 2029. 

 

 

2. Volmacht aanbesteding Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 
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Genomen besluit 

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

dijkgraaf aan de directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om namens Waterschap 

Zuiderzeeland de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de aanbesteding voor 

uitvoeringsregelingen Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, de noodzakelijke 

(rechts)handelingen en eventuele daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures. 

 

Toelichting 

De waterschappen krijgen de mogelijkheid opnieuw deel te nemen aan een gezamenlijke 

aanbesteding uitvoering Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. De huidige 

overeenkomst loopt af per 1 januari 2023. Hierbij wordt aangehaakt bij de aanbesteding die in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het 

Interprovinciaal Overleg wordt uitgevoerd. 

 

 

3. Bestrijdings- en continuïteitsplannen bij Crisisplan 2021 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de geactualiseerde bestrijdings- en continuïteitsplannen, behorende bij het Crisisplan 

2021, vast te stellen;  

2. de herziening van het Crisisplan 2021 inclusief bestrijdings- en continuïteitsplannen 

uiterlijk in 2026 plaats te laten vinden en door de Algemene Vergadering vast te laten 

stellen;  

3. kennis te nemen van de materieellijst en deze in 2026 door de Algemene Vergadering 

vast te laten stellen; 

4. kennis te nemen van de antwoorden op de vragen gesteld in het college van  

16 december 2021. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten de geactualiseerde de bestrijdings- en 

continuïteitsplannen als leidraad vast te stellen. De plannen behoren bij het Crisisplan 2021 

dat in de Algemene Vergadering van 24 november 2021 is vastgesteld. Met deze plannen voor 

bijvoorbeeld de bestrijding van verontreiniging oppervlaktewater, watertekort, wateroverlast 

hoogwater en dijkdoorbraak is het waterschap beter voorbereid op crisissituaties. 

 

 

4. Bestuurlijke vaststelling beoordelingsrapportage primaire keringen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de rapportage van de wettelijke beoordeling van het dijktraject 8-1 definitief vast te 

stellen en in te dienen bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor officiële 

goedkeuring en openbare publicatie in het Waterveiligheidsportaal; 

2. de rapportage ter kennisname te agenderen voor de Algemene Vergadering. 
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Toelichting 

Beheerders van primaire waterkeringen moeten beoordelen of hun keringen voldoen aan de 

wettelijke veiligheidseisen. Dat schrijft de Waterwet voor. De manier waarop zij deze 

beoordeling moeten uitvoeren, is vastgelegd in het Wettelijke beoordelingsinstrumentarium 

(WBI). De huidige beoordelingsronde is begin 2017 gestart en duurt tot 1 januari 2023. Het 

dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd om de beoordelingsrapportage vast te stellen. 

 

De beoordeling van dijktraject 8-1 (Gooimeerdijk, Eemmeerdijk en Nijkerkerdijk) is afgerond 

en dit traject voldoet niet aan de huidige norm (categorie C) uit de Waterwet. Hiervoor zijn 

verschillende redenen: 

- de Flevolandse dijken zijn in het verleden ontworpen op lagere waterstanden en 

golfbelastingen; 

- naast de hogere golfbelastingen zijn door de nieuwe normen ook de eisen die aan de 

dijken worden gesteld aanzienlijk zwaarder; 

- de aanduiding of een traject voldoet aan de norm geldt voor het gehele traject, 

waarbij de zwakste schakel het oordeel bepaalt. 

Op hoofdlijnen is het beeld dat de veiligheidsopgave voor dit dijktraject voornamelijk de steen- 

en grasbekleding op het buitentalud en de stabiliteit van het binnentalud betreft. 

 

 

5. Verrekening neveninkomsten 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt vast: 

1. dat de verrekenplicht voor 2021 niet van toepassing is op de collegeleden P. Boer, 

J.P.T. Caris, A. Poppe en T.L.F.M. Vereijken; 

2. dat mevrouw H.C. Klavers voor het jaar 2021 onder de verrekenplicht valt. 

 

Toelichting 

Zoals te doen gebruikelijk is het college dit voorjaar benaderd door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, om over het kalenderjaar 2021 per politieke ambtsdrager van het 

bestuursorgaan vast te stellen: 

• of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet 

plaatsvinden; 

• op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald. 

 

Op basis van de ingevoerde gegevens in de applicatie die hiervoor is ontwikkeld, is de  

verrekenplicht niet van toepassing op de heemraden. Zij vervullen namelijk hun ambt in  

deeltijd. Mevrouw H.C. Klavers valt voor het jaar 2021 onder de verrekenplicht vanwege haar  

inkomsten uit de Mijnraad, het Audit comité EZK en Oasen en deze neveninkomsten komen  

boven de wettelijke vrijstelling van 14% uit. 

 

 

6. Termijnagenda 2022 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Termijnagenda 2022 ter kennisname voor 

te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De Termijnagenda 2022 geeft inzicht in de onderwerpen die in de komende periode in de 

Algemene Vergadering worden geagendeerd. Op 29 maart 2022 is de Termijnagenda 

beeldvormend in de Algemene Vergadering behandeld. Op basis daarvan is de Termijnagenda 

2022 aangepast. 

 

 

7. Peilbesluit Almere Stedelijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

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

voorstel Peilbesluit Almere Stedelijk in de Algemene Vergadering van 5 juli 2022. 

 

Toelichting 

In een periode van 2016 tot november 2021 is het voorontwerp Peilbesluit Almere Stedelijk 

opgesteld. Dit betreft een actualisatie van Peilbesluit Almere (2006). Binnen het gebied Almere 

stedelijk zijn enkele gebieden heringericht. Het peilbeheer in die gebieden is via een partiële 

herziening vastgesteld en wordt in de voorliggende actualisatie weer geïntegreerd tot één 

peilbesluit. Belangrijke reden voor de actualisatie zijn stedelijke ontwikkelingen, zoals 

bijvoorbeeld in Almere Poort en Nobelhorst.  

 


