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1. Nationaal Robuust Jarenplan Slib 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met het voorgestelde systeem om slibeindverwerking in Nederland, 

gezamenlijk met alle waterschappen, robuuster en duurzamer vorm te geven; 

2. stemt in om de jaarlijkse kosten ter hoogte van maximaal € 40.000 binnen het huidige 

budget voor slibverwerking te dekken; 

3. legt het Nationaal Robuust Jarenplan Slib ter kennisname voor aan de Algemene 

Vergadering. 

 

Toelichting 

Het Nationaal Robuust Jarenplan Slib is opgesteld door de Unie van Waterschappen en de 

Vereniging van Zuiveringsbeheerders. Met dit plan verbinden de waterschapen gezamenlijk 

innovatie en verduurzaming aan sectorale inspanningen voor voldoende capaciteit voor de 

slibeindverwerking in Nederland.  

 

 

2. Voorkeursalternatief Dijkreconstructie Almere Duin (Zuid) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de keuze voor het voorkeursalternatief 

voor reconstructie van de waterkering in Almere Duin Zuid. 

 

Toelichting 

Het voorkeursalternatief voor de dijkreconstructie dat nu voorligt, betreft het tweede deel van 

de dijkreconstructie in Almere Duin. Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen op basis 

van een gezamenlijk beoordeling van drie kansrijke alternatieven: 

1. reconstructie in het voorland; 

2. reconstructie in het achterland; 

3. een integrale versterking. 

 

Uit deze beoordeling volgt dat de reconstructie in het voorland het voorkeursalternatief is. 

Gemeente Almere heeft ambtelijk haar voorkeur voor dit alternatief uitgesproken.  
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3. Managementsamenvatting Analyse bestuurlijk proces 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de managementsamenvatting Analyse 

bestuurlijk proces ter kennisname te sturen naar de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Het bestuurlijk proces is één van de kernprocessen. Nu de Algemene Vergadering door de 

coronacrisis voornamelijk digitaal vergadert, lijkt het aantal verstoringen in het bestuurlijk 

proces toe te nemen. Het bestuurlijk proces is geanalyseerd. Hieruit is een aantal 

verbetervoorstellen naar voren gekomen. 

 

4. Onderzoek topstructuur van de organisatie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het opstellen van een advies over de topstructuur van de 

organisatie van Waterschap Zuiderzeeland; 

2. dit advies door een extern deskundige uit te laten voeren; 

3. de Ondernemingsraad bij dit onderzoek te betrekken. 

 

Toelichting 

Het college heeft aan de secretaris-directeur gevraagd een voorstel uit te werken voor de 

topstructuur van de organisatie. Hiervoor wordt extern advies gevraagd. Het uitgangspunt 

voor dit onderzoek is het huidige besturingsmodel (directiemodel), omdat een reorganisatie 

niet de bedoeling van dit onderzoek is. Aanleiding voor het onderzoek is het vinden van een 

nieuwe balans tussen toenemende externe dynamiek en interne beheersing in combinatie met 

interne inhoudelijke, organisatorische en personele ontwikkelingen. Doel is om 

toekomstbestendige varianten voor de topstructuur te kunnen afwegen. Na de rapportage van 

het onderzoek neemt het college een besluit en rapporteert daarover aan de Algemene 

Vergadering. 


