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1. Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2021-2024 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met:  

1. het verwerken van de financiële wijzigingen uit het MJOP 2021-2024 in de 

Voorjaarsnota; 

2. de herziening van de baggerplanning 2021-2024. 

 

Toelichting 

Afgelopen jaar zijn de jaarlijkse veldinspecties uitgevoerd om het onderhoud aan watergangen 

en objecten voor de komende jaren in kaart te brengen. De resultaten van deze inspecties zijn 

verwerkt in het MJOP. De actualisatie van het MJOP laat een positief resultaat van € 288.368,- 

over de gehele begrotingsperiode zien. Uit de laatste inspecties blijkt dat we vanaf 2023 

tijdelijk minder oevers hoeven te vervangen. Daarentegen vallen de kosten voor het 

onderhoud van watergangen in het wateraanvoergebied hoger uit dan de ramingen ten tijde 

van de vastgestelde Meerjarenbegroting. Daarnaast is het baggerwerk van het stedelijk gebied 

duurder (méér baggerwerk dan gepland) dan verwacht en zorgt de PFAS-problematiek voor 

een kostenstijging (hogere kosten per m3 baggerwerk). Tot slot is op meerdere onderdelen 

binnen beheer en onderhoud inflatie vastgesteld. 

 

2. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. vastgesteld dat de inzet van Waterschap Zuiderzeeland aan de Concept RES voor het 

verkennen van de mogelijkheden voor aquathermie past binnen het bestaande beleid; 

2. besloten de Concept RES ter besluitvorming voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering op 21 april 2020. 

 

Toelichting 

In de RES Flevoland werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met Flevolandse gemeenten, 

provincie, bedrijven en maatschappelijke partners om de bijdrage vanuit Flevoland te bepalen 

aan de doelstelling om in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op te wekken. 

Waterschap Zuiderzeeland is partner in de totstandkoming van het RES bod, maar is niet 

betrokken bij bestaand wind- en zonbeleid.  
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Onze betrokkenheid is derhalve bescheiden en beperkt zich op dit moment tot de verkenning 

van de mogelijkheden van aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en rioolwater) in de 

regio. Wel benoemen we expliciet de ambities en initiatieven op het gebied van verduurzaming 

door Waterschap Zuiderzeeland. 

 

3. Continuïteitsplan grootschalige uitval personeel door coronavirus 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. het Continuïteitsplan grootschalige uitval personeel door coronavirus vastgesteld; 

2. kennisgenomen van de voorbereidingen binnen Waterschap Zuiderzeeland in verband 

met het coronavirus. 

 

Toelichting 

Het Continuïteitsplan grootschalige uitval personeel is geschreven voor het nieuwe 

coronavirus. Het waterschap bereidt zich op verschillende manieren voor. Uitgangspunt is dat 

we de lijn van het RIVM volgen. Ook de gemeenten en andere overheidsorganisaties binnen de 

veiligheidsregio Flevoland volgen de RIVM-lijn. Het Continuïteitsplan geeft een heldere basis 

waarvan - als de situatie daarom vraagt - beargumenteerd kan worden afgeweken. Deze basis 

geeft duidelijkheid en bevordert snelle besluitvorming. 

 

4. Aanpassing AV-voorstel zienswijze Gemeenschappelijke regeling (Gr) Het 

Waterschapshuis (HWH) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. heeft kennisgenomen van de intrekking van de procedure ‘aanpassing tekst Gr HWH’; 

2. legt als gevolg hiervan het gewijzigde AV-voorstel ter vaststelling voor aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Samen met de zienswijzeprocedure voor de geactualiseerde begroting 2020 en de 

ontwerpbegroting 2021 van HWH, is een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling (Gr) meegezonden. HWH heeft echter aangegeven dat het voorstel procedureel niet 

correct is ingezet (de zienswijzeprocedure is gevolgd in plaats van de instemmingsprocedure). 

Daarnaast is het voorstel inhoudelijk nog niet volledig en moet de Gr ook op meerdere vlakken 

worden aangepast. Het dagelijks bestuur van HWH heeft daarom besloten het voorstel in te 

trekken en dit in een later stadium op te pakken in een bredere evaluatie van Gr HWH. 

Vanwege de intrekking van de procedure ‘aanpassing tekst Gr HWH’ is het op 3 maart jl. door 

het college vastgestelde AV-voorstel niet meer actueel. 
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5. AV-informatiebrief Oosterwold 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de AV-informatiebrief en het 

versturen hiervan aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Op 5 november 2019 is de Algemene Vergadering geïnformeerd over het opschorten van het 

handhavingstraject in Oosterwold. Inmiddels is op een aantal onderwerpen voortgang 

geboekt. In de informatiebrief wordt de Algemene Vergadering hierover geïnformeerd en 

hierin staat ook hoe we de komende periode willen omgaan met de handhaving in Oosterwold.  

 

6. Reactie brief Visstandbeheercommissie (VBC) over vissterfte 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de voorgestelde antwoordbrief. 

 

Toelichting 

In december heeft de VBC een brief gestuurd naar Waterschap Zuiderzeeland. Hierin uiten zij 

hun zorgen over de vissterfte die in 2019 in de Oostvaardersplassen plaatsvond en de 

vissterfte die de afgelopen jaren in mei is waargenomen in het Markermeer bij de Blocq van 

Kuffeler. In de antwoordbrief staat de reactie van het waterschap op de brief van de VBC. 


