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1. Kostentoedelingsonderzoek 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de kostentoedelingsverordening niet aan te passen; 

2. de Algemene Vergadering op 1 juni 2021 via een mededeling van het college te 

informeren over het besluit. 

 

Toelichting 

Ieder jaar wordt bij de Kadernota getoetst of significante wijzigingen in de waardeverhoudingen 

zijn opgetreden die een aanpassing van de kostentoedelingsverordening rechtvaardigen. In 

opdracht van het waterschap heeft TAUW hiervoor een kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de waarde van agrarische grond tussen 2017 en 2020 sterk is 

gestegen, evenals de WOZ-waarde van gebouwde eigendommen. 

 

Per saldo betekent dit dat de waardeverhoudingen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Het 

college vindt niet dat de wijzigingen dusdanig zijn dat dit een aanpassing van de 

kostentoedeling rechtvaardigt. Daarnaast heeft het bestuur al eerder aangegeven dat het 

huidige belastingsysteem tegen zijn grenzen aanloopt. Het systeem biedt het bestuur niet het 

gewenste mogelijkheden om het profijt in lijn te brengen met de lasten. 

 

2. Werven adjunct-directeur 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. besluit het functieprofiel voor de functie van adjunct-directeur, het daaruit volgende 

waarderingsadvies en inschaling schaal 16 vast te stellen; 

2. neemt kennis van de vacaturetekst voor de functie van adjunct-directeur; 

3. geeft de secretaris-directeur opdracht de wervingsprocedure voor de adjunct-directeur 

op te starten. 
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Toelichting 

Op 9 maart is een principebesluit genomen over de topstructuur. In dit advies wordt in het 

bijzonder ingegaan op de samenstelling van de directie: een secretaris-directeur en een 

adjunct-directeur. Een begeleidingsgroep bestaande uit de portefeuillehouder, de secretaris-

directeur, de directiesecretaris en de HR-adviseur hebben bovengenoemde gevraagde 

besluiten samen voorbereid. De functie van adjunct-directeur is verder uitgewerkt in een 

functieprofiel dat voor onafhankelijke waardering is aangeboden aan het bureau BalanZ. Dit 

bureau heeft een advies uitgebracht over de inschaling en de inpassing in het generieke 

functieboek van Waterschap Zuiderzeeland. De werving voor de functie van adjunct-directeur 

wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd wervingsbureau. Het streven is om de procedure 

eind juni 2021 afgerond te hebben. 

 

3. Aanvulling Reglement van Orde Algemene Vergadering 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor de aanvulling en 

wijziging op het Reglement van Orde van de Algemene Vergadering vast te stellen conform 

het daarvoor opgestelde ontwerpbesluit. 

 

Toelichting 

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) moeten grote samenkomsten vermeden 

worden. De wetgever heeft hierop de decentrale politieke organen tijdelijk de mogelijkheid 

gegeven digitaal te beraadslagen en te besluiten. Hierin voorziet de Tijdelijke wet digitale 

beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare 

lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 

De tijdelijke wet is op 9 april 2020 van kracht geworden. Omdat niet bekend is hoe lang de 

huidige situatie voortduurt, verdient het de voorkeur de huidige werkwijze van beraadslaging 

en besluitvorming van de Algemene Vergadering te formaliseren. 

 

4. Informatiebundel Samen maken we Flevoland 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de inbreng van de volgende issues in de aan 

te bieden brief voor de informateur: 

1. water en bodem onderkennen als ordende principes in de ruimtelijke ordening; 

2. urgentie voor inzet op klimaatadaptatie, zowel in de stedelijke als landelijke opgaven. 

 

Toelichting 

Voor Waterschap Zuiderzeeland zijn de issues ‘water en bodem als ordenend principe’ en 

‘klimaatadaptatie’ belangrijk om in de samenwerking tot uiting te laten komen. Waterschap 

Zuiderzeeland hecht er daarom waarde aan dat juist deze issues in de gezamenlijke brief naar 

de informateur van de overheden van Flevoland benoemd worden. 
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5. Procesplanning Waterbeheerprogramma 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. de aangepaste planning van het Waterbeheerprogramma; 

2. het op de hoogte stellen van onze toezichthouder, de provincie Flevoland, over de 

gewijzigde planning. 

 

Toelichting 

Het is niet haalbaar om het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027 voor het einde van 

2021 definitief vast te stellen. Het college stemt in met de aangepaste procesplanning, waarbij 

definitieve vaststelling is voorzien in het tweede kwartaal van 2022. 

 

6. Projectplannen duurzame oevers 2021 trans 2 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de volgende drie projectplannen Duurzame Oevers 2021 vast te stellen: 

• projectplan Abberttocht; 

• projectplan Horstertocht; 

• projectplan Lage Knartocht; 

2. tot bekendmaking van de projectplannen over te gaan en deze gedurende zes weken 

ter inzage te leggen. 

 

Toelichting 

In het kader van de versnelde aanleg van Duurzame Oevers 2017-2021, legt het waterschap 

in deze periode in totaal 102,5 km duurzame oevers aan. In 2021 worden de laatste 

kilometers aangelegd, waarvan de Abberttocht, Horstertocht en Lage Knartocht in de 

Flevopolder onderdeel uitmaken. Met de aanleg van deze duurzame oevers beoogt het 

waterschap de waterkwaliteit en biodiversiteit in deze watergangen te verbeteren en daarmee 

te voldoen aan de Europese doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water. De plannen worden 

medegefinancierd door de Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De 

projectplannen liggen voor zes weken ter inzage.  

 

7. Uitvoeringsinformatie Jaarstukken 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering aan  

  het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de uitvoeringsinformatie over het jaar 2020 

vast. 

 

Toelichting 

Conform het Waterschapsbesluit heeft het college de uitvoeringsinformatie over 2020 

vastgesteld. De uitvoeringsinformatie bevat onder andere de realisatie van kosten en 

opbrengsten, vaste activa, vaste schulden en een overzicht van verbonden partijen over het 

jaar 2020. 

 

8. GBLT Jaarstukken 2020, Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2022 en 

begrotingswijziging 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Jaarstukken 2020, Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 

2021 van gemeenschappelijk regeling (GR) GBLT ter kennisname voor te leggen aan 

de Algemene Vergadering;  

2. de Algemene Vergadering voor te stellen de concept zienswijze bij de Kadernotitie, 

Ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarin wordt 

aangegeven op het gebied van discrepantie de samenwerking beter vorm te geven. 

 

Toelichting 

Op 7 april 2021 zijn de Jaarstukken 2020, Kadernotitie, Ontwerpbegroting 2022 en 

begrotingswijziging 2021 van GR GBLT behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur 

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

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

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. Wel wil zij graag de samenwerking tussen het 

waterschap en GR GBLT op het gebied van discrepantie beter vormgeven en stelt daarom voor 

om hiervoor een zienswijze in te dienen. 

 

9. Zienswijze Het Waterschapshuis Ontwerpbegroting 2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de concept-zienswijze, zoals verwoord in de conceptbrief aan Het 

Waterschapshuis (HWH); 

2. de concept-zienswijze en begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De gemeenschappelijke regeling HWH is voor Waterschap Zuiderzeeland de belangrijkste 

landelijke samenwerkingspartner op het gebied van informatie en ICT. De waterschappen zijn 

samen eigenaar van HWH. HWH legt de conceptbegroting 2022 ter consultatie voor aan alle 
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waterschappen. Die kunnen in een zienswijze-brief reageren op deze ontwerpbegroting. HWH 

verwerkt deze reacties in een definitieve begroting. Het algemeen bestuur van HWH - 

gevormd door de bestuurlijke portefeuillehouders van de waterschappen - besluit op 15 juli 

over deze definitieve begroting. 

 

10. Zienswijze Begroting Het Flevolands Archief 2022 

 

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 2020 en 

de ontwerp Begroting 2022-2025 van Het Flevolands Archief; 

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

 

 

Toelichting 

Op 22 maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief het concept 

Jaarverslag 2020 en ontwerp Begroting 2022-2025 vastgesteld. De Ontwerpbegroting is 19 

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

Jaarrekening 2020 is ter kennisname aangeboden. Beide documenten worden 21 juni ter 

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

Ontwerpbegroting 2022 is in lijn met de meerjarenraming en beleidsvoornemens van Het 

Flevolands Archief.  

 

11. Begroting 2022 Aqualysis 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene vergadering kennis te laten nemen van de Jaarrekening 2020 en de 

Ontwerpbegroting 2022 met de Meerjarenraming 2023-2025 van Aqualysis; 

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

 

Toelichting 

Op 8 april 2021 heeft het bestuur van Aqualysis de Jaarrekening 2020, Ontwerpbegroting 

2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 vastgesteld. De Ontwerpbegroting 2022 is aan de 

deelnemende waterschappen verzonden voor het geven van hun zienswijze. De Jaarrekening 

2020 is ter kennisname aangeboden. De Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2022-

2025 liggen in de lijn van de vorig jaar afgegeven (meerjaren)begroting en hebben geen 

nieuwe financiële consequenties voor Zuiderzeeland. 

 

 

 


