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1. Jaarstukken 2019 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met:  

1. de (concept) Jaarstukken 2019 en de hierin opgenomen bestemming van het resultaat 

en deze ter besluitvorming aanbieden aan de Algemene Vergadering in de vergadering 

van 2 juni 2020; 

2. het concept AV-voorstel. 

 

Toelichting 

2019 gaat de boeken in als het jaar van verkiezingen, een nieuw bestuur en de PFAS-

problematiek. De waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 zijn voor Zuiderzeeland prima 

verlopen, met een hogere opkomst dan in 2015. In het nieuwe bestuursprogramma ‘Water 

beweegt ons’ is de koers voor de komende vier jaren bepaald. De Rijksoverheid kwam medio 

2019 met een tijdelijk handelingskader voor het verplaatsen van grond die PFAS 

(verzamelnaam voor koolstof-fluorverbindingen) bevat. Dat raakte onze baggerprojecten en 

het project Duurzame Oevers. Het leidde tot vertragingen en hogere kosten. Deze en andere 

highlights zijn te lezen in de inleiding van het jaarverslag. Net als vorig jaar is de stand van 

zaken van de investeringen als een extra hoofdstuk toegevoegd aan de programma’s. Hierin is 

op hoofdlijnen te lezen hoe het staat met de investeringen, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen reguliere investeringen en ‘specials’. Rekening houdend met reeds genomen 

besluiten van de Algemene Vergadering over de vorming van bestemmingsreserves, komt het 

vrij te bestemmen jaarresultaat uit op een bedrag van € 1,3 miljoen positief.  

 

2. Zienswijze op begroting Aqualysis 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met: 

1. de Algemene Vergadering kennis laten nemen van de Jaarrekening 2019 en de 

Ontwerpbegroting 2021 met de Meerjarenraming 2022-2024 van Aqualysis; 

2. de zienswijze ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering. 

  

Toelichting 

Het bestuur van Aqualysis heeft de Ontwerpbegroting 2021 aan de deelnemende 

waterschappen verzonden voor het geven van hun zienswijze. Het voorstel is in te stemmen 

met de Ontwerpbegroting 2021 van Aqualysis. In de zienswijze blijven we kritisch dat de 

kostenontwikkeling gematigd moet blijven en de innovaties op termijn moeten renderen.  
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3. AV-informatiebrief ‘Stand van zaken afvoer PFAS-grond 2019 vrijgekomen bij 

aanleg duurzame oevers’ 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

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

toezenden van deze brief aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Op 30 december 2019 heeft de Algemene Vergadering tijdens een ingelaste vergadering 

besloten “in te stemmen met het gefaseerd afvoeren van de vrijgekomen grond bij de aanleg 

van duurzame oevers in 2019 en de daarbij behorende begrotingswijziging binnen het 

programma Voldoende Water (variant 3)”. Ook is de toezegging gedaan om voor de zomer 

van 2020 de balans op te maken met een stand van zaken. Bij de aanleg van duurzame 

oevers 2019 is grond vrijgekomen die door de PFAS-problematiek nog deels op het land van 

de aangelanden ligt. Contractueel moest de grond uiterlijk 31 december 2019 afgevoerd zijn. 

 

4. Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020, Kadernotitie en Ontwerpbegroting 

2021 van gemeenschappelijke regeling (GR) GBLT 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met:  

1. de Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020, Kadernotitie en Ontwerpbegroting 

2021 van GR GBLT ter kennisname voorleggen aan de Algemene Vergadering; 

2. de Algemene Vergadering voorstellen geen zienswijze in te dienen op de 

Begrotingswijziging 2020, Kadernotitie en Ontwerpbegroting 2021. 

 

Toelichting 

Op 1 april 2020 zijn de Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020, Kadernotitie en 

Ontwerpbegroting 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 begrotingswijziging, de kadernotitie en ontwerpbegroting te 

laten blijken. Daarnaast zijn de Jaarstukken 2019 behandeld en vastgesteld door het 

algemeen bestuur van GBLT. Deze worden ter kennisname aangeboden. 

 

5. Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft:  

1. kennisgenomen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2020; 

2. besloten dit Uitvoeringsprogramma VTH 2020 ter informatie aan te bieden aan de 

Algemene Vergadering. 
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Toelichting 

Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 geeft in één overzicht de gemaakte keuzes, taken en 

speerpunten die voor 2020 gepland staan voor VTH door de teams Waterprocedures, 

Watertoezicht, Watergangen Noord en Watergangen Zuid en Keringen. In het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2020 is de verbinding gemaakt tussen de inzet van de 

werkzaamheden en de bijdrage aan de doelstellingen genoemd in de programma’s, plannen en 

nota’s van Waterschap Zuiderzeeland. 


