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1. Vaststelling Waterbeheerprogramma 2022-2027 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter 

besluitvorming aan de Algemene Vergadering op 5 juli 2022 voor te leggen. 

 

Toelichting 

In dit Waterbeheerprogramma staan de doelen en maatregelen om deze doelen te halen voor 

de planperiode 2022-2027. Het Waterbeheerprogramma is ‘zelfbindend’: het gaat over de 

handelingen van het waterschap zélf. Daarmee is dit programma een ‘contract met de 

samenleving’. Jaarlijks kunnen de maatregelen worden herzien of aangescherpt in de 

planning- en controlcyclus. Zo blijft er ruimte om de manier waarop aan de doelen wordt 

gewerkt aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe afwegingen. 

 

Dit Waterbeheerprogramma volgt uit de eerder vastgestelde Watervisie, waarin Zuiderzeeland 

schetst welke ontwikkelingen en opgaven op het waterschap afkomen, zoals aanpassen aan 

klimaatverandering, versterken van de biodiversiteit, de energietransitie en streven naar een 

circulaire economie. Door een verbinding te leggen tussen deze maatschappelijke 

opgaven en de eigen waterthema’s, wil Zuiderzeeland bijdragen aan een toekomstbestendige 

ruimtelijke inrichting van zijn beheergebied. 

 

 

2. Begrotingsproces 2023-2026, Kadernota 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Kadernota 2023-2026 besluitvormend te 

agenderen in de Algemene Vergadering op 5 juli 2022. 

 

Toelichting 

De Kadernota is een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus en het 

begrotingsproces van het waterschap. De Kadernota geeft de Algemene Vergadering een 

sturingsmogelijkheid aan de voorkant van het begrotingsproces. Aan de hand van deze nota 

maakt het bestuur afwegingen en stelt het kaders en prioriteiten voor het opstellen van de 

Begroting 2023 & Meerjarenraming 2023-2026. Vanwege de macro-economische 

omstandigheden, is dit jaar veelvuldig beeldvormend stilgestaan bij de prijs- en 

energiemarktontwikkelingen, lastenontwikkeling, tariefscenario’s en lastendrukontwikkeling. 
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3. CAO- en prijsontwikkelingen 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de secretaris-directeur de bevoegdheid te geven om de aanvullende kredietruimte 

2022 voor prijsontwikkelingen bij investeringsprojecten toe te kennen aan de 

afzonderlijke investeringen (onder voorwaarde instemming Algemene Vergadering); 

2. het AV-voorstel ter besluitvorming te agenderen in de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Voor het jaar 2022 is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO met financiële 

effecten. Ook zijn in de exploitatiebegroting 2022 prijsontwikkelingen zichtbaar die het 

reguliere budget overstijgen. Deze prijsontwikkelingen gelden ook voor investeringen en 

daarvoor is uit oogpunt van rechtmatigheid een aanvullend investeringsvolume nodig. Het 

college stelt de Algemene Vergadering voor om een aanvullend investeringsvolume aan te 

vragen en het mandaat voor toekenning aan de betreffende investeringen te verlenen aan de 

secretaris-directeur. 

 

 

4. Educatiestrategie 2022-2025 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de doelen en resultaten die met de Educatiestrategie 2022-2025 

van Waterschap Zuiderzeeland worden nagestreefd; 

2. in te stemmen met een regionale invulling van de Educatiestrategie, waarbij de 

landelijke educatiestrategie als basis wordt genomen en wordt uitgebreid qua 

doelstellingen en doelgroepen; 

3. de Algemene Vergadering via een voorstel te informeren over de Educatiestrategie. 

 

Toelichting 

De Educatiestrategie van Waterschap Zuiderzeeland beschrijft de doelen, doelgroepen en 

voornaamste activiteiten op het gebied van educatie in de periode 2022-2025. De lijn van de 

landelijke educatiestrategie van de Unie van Waterschappen wordt in grote lijnen gevolgd. 

Zuiderzeeland voegt het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs toe als 

doelgroepen. Daarnaast maakt ook de arbeidsmarktcommunicatie onderdeel uit van de 

educatiedoelstellingen. 

 

 

5. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het Jaarverslag VTH 2021 ter kennisname in 

de Algemene Vergadering te agenderen. 

 

Toelichting 

Het Besluit Omgevingsrecht (Bor) vraagt jaarlijks om het opstellen van een jaarverslag VTH. 

Het Jaarverslag VTH 2021 geeft een terugblik op de uitgevoerde activiteiten (werkzaamheden) 

en doelen van het afgelopen jaar voor VTH. In het jaarverslag is opgenomen welke keuzes in 

2021 zijn gemaakt om - binnen de mogelijkheden - een zo goed mogelijke bijdrage te leveren 

aan de waterschapsdoelstellingen op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en 

schoon water. 


