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1. Kansrijke Alternatieven Versterking IJsselmeerdijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de kansrijke alternatieven voor project Versterking IJsselmeerdijk vast te stellen zoals 

vastgelegd in de Notitie Kansrijke Alternatieven; 

2. samen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland de aanleg van een voorland bij de 

Ketelbrug te verkennen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP) en de Kaderrichtlijn Water (KRW); 

3. samen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland de ontwikkeling van een voorland aan 

te dragen voor de 3e tranche Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) om 

een groter areaal voorland, en daarmee een grotere natuurwaarde, te kunnen 

realiseren langs de IJsselmeerdijk; 

4. met Rijkswaterstaat Midden-Nederland toe te werken naar een 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de aanleg van een voorland vanuit het 

HWBP en KRW, afhankelijk van de opname in 3e tranche PAGW aangevuld met een 

uitbreiding naar de PAGW; 

5. kennis te nemen van de hoofdpunten van het conceptadvies van de Commissie m.e.r. 

en in te stemmen met de Reactienota van de zienswijzen op de ter inzage gelegde 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau; 

6. de Algemene Vergadering over Versterking IJsselmeerdijk te informeren door middel 

van een stuk ter kennisname voor de vergadering van 28 september 2021. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft voor het project Versterking IJsselmeerdijk de 

kansrijke alternatieven vastgesteld. Naast reguliere alternatieven als binnenwaartse, 

buitenwaartse en ‘vierkante’ dijkversterking, zijn ook een voorland-alternatief voor het 

noordelijk deel en een golfmuur-alternatief voor het zuidelijk deel kansrijk. De kansrijke 

alternatieven worden in de tweede helft van 2021 verder uitgewerkt, zodat in maart 2022 een 

voorkeursalternatief gekozen kan worden. 

 

Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat zien kansen om de dijkversterking met een voorland-

alternatief te combineren met de KRW-maatregelen voor het Ketelmeer en met de PAGW voor 

het IJsselmeer. Deze mogelijkheid om samen te werken gaan Zuiderzeeland en 

Rijkswaterstaat verder uitwerken in de 2e helft van 2021. 

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), onderdeel van de m.e.r.-procedure van de 

dijkversterking, heeft ter inzage gelegen van 8 april tot 19 mei 2021. Hierop zijn zienswijzen 

binnengekomen van SwifterwinT BV en de Vissersbond.  
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2. Uitwerking advies topstructuur 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het omzetten van het principebesluit 

van 9 maart jl. naar een definitief besluit. 

 

Toelichting 

Het college heeft in november 2020 aan de secretaris-directeur (SD) gevraagd een voorstel uit 

te werken voor de topstructuur van de organisatie. Vanwege de wenselijkheid om een nieuwe 

balans te vinden tussen de toenemende externe dynamiek en de interne beheersing, in 

combinatie met interne inhoudelijke, organisatorische en personele ontwikkelingen. Het 

huidige besturingsmodel (directiemodel) is als uitgangspunt meegegeven. 

Vervolgens deed een extern deskundige onderzoek en bracht een advies uit over de 

topstructuur van Waterschap Zuiderzeeland. De kern van het advies is dat een tweehoofdige 

directie, met een duidelijke eindverantwoordelijke (de SD) en een adjunct-directeur, het 

meest passend is voor het waterschap. Op 9 maart jl. nam het college een principebesluit tot 

het opvolgen van dit externe advies. De SD kreeg daarbij de opdracht om de consequenties 

van het advies uit te werken om tot een definitief besluit te komen. 

Het college van DenH heeft geconstateerd dat de uitwerking op de goede lijn zit. Het college 

ziet de bedoeling van het advies, namelijk het verminderen van de kwetsbaarheid van de top 

van de organisatie, duidelijk terugkomen. Het college heeft op enkele punten gevraagd om 

een verduidelijking of verfijning van specifieke teksten uit de regelingen, waarin de uitwerking 

van de nieuwe topstructuur is opgenomen. Het college ziet de aangepaste regelingen graag 

begin september terug ter besluitvorming. Het college neemt de in het controladvies 

voorgestelde maatregel van het delen van de SD-besluitenlijsten met het college over. Op 

deze manier wordt de kwetsbaarheid van de ambtelijke besluitvorming verminderd.  

 

3. Onderzoek Rekenkamercommissie (RKC) Publieksparticipatie 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel ‘Bestuurlijke reactie op het 

RKC-onderzoek ‘Leren van participatie’ te agenderen in de Algemene Vergadering van 28 

september 2021. 

 

Toelichting 

De RKC van Waterschap Zuiderzeeland heeft onderzoek gedaan naar publieksparticipatie. 

Concrete aanleiding hiervoor is de aanstaande invoering van de Omgevingswet waarin de ruimte 

voor maatschappelijke initiatieven wordt vergroot. Bij het onderzoek is de bijdrage van 

participatie aan bekendheid en zichtbaarheid van het waterschap en waterbewustzijn betrokken. 
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4. Onderzoek gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB) transitieperiode - 

afspraken met de provincie Flevoland 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden  

1. stemt in met: 

a. de Algemene Vergadering ter besluitvorming op 28 september 2021 voor te 

leggen om 9 vispassages aan te leggen gedurende 2022-2024 op basis van 

50% subsidie vanuit het GLB in de transitieperiode 2021 en 2022; 

b. het leveren van 100% (€ 2.6 miljoen in totaal) contrafinanciering uit begrote 

middelen in de GLB-transitieperiode; 

2. neemt kennis van overige compensatie vanuit de provincie voor het leveren van 

contrafinanciering: 

a. € 600.000 (€ 150.000 per jaar gedurende 2022-2025) ter beschikking te 

stellen voor de Biodiversiteitsagenda van Waterschap Zuiderzeeland, op 

voorwaarde dat het waterschap eenzelfde bedrag ter beschikking stelt; 

b. € 700.000 wordt vanuit het provinciale waterplan voor watermaatregelen door 

derden ter beschikking gesteld. Met de provincie worden nog gesprekken 

gevoerd welk deel hiervan beschikbaar komt voor Waterschap Zuiderzeeland 

en waarvoor; 

3. neemt kennis van de stand van zaken van de contrafinancieringsuitgaven in de huidige 

GLB-periode en het concept overzicht voor de GLB-transitieperiode. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland heeft in het overleg met de Unie van Waterschappen (Commissie 

Watersystemen) in 2020 ingestemd met het als waterschappen gezamenlijk tussen € 24 en  

€ 30 miljoen investeren in GLB-watermaatregelen in 2021 en 2022. Dit heeft geresulteerd in 

afspraken met de provincie Flevoland, waaronder het voorgenomen besluit om gedurende 

2022-2024 9 vispassages aan te leggen en € 2,6 miljoen bij te dragen aan watermaatregelen 

middels reeds begrote projecten. 
 

 

5. Archiefzorg 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van: 

• de Notitie Archiefzorg 2020 Waterschap Zuiderzeeland; 

• het Jaarverslag van de waterschapsarchivaris; 

• het overzicht van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archief; 

2. deze documenten als toezichtinformatie over de archiefzorg 2020 te verzenden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland; 

3. deze documenten tevens aan de Algemene Vergadering aan te bieden als 

verantwoordingsinformatie over de archiefzorg in 2020. 
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Toelichting 

Het college heeft besloten de Notitie Archiefzorg 2020 met als bijlagen het jaarverslag van de 

waterschapsarchivaris en het overzicht van de KPI’s Archief als toezichtinformatie toe te 

zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. In de Notitie Archiefzorg 2020 

worden de door de waterschapsarchivaris genoemde actiepunten behandeld. 

 

 

6. Watervergunning aanbrengen groenvoorzieningen in de kernzone van de 

Gooimeerdijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van 

de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan aanvrager te verlenen voor het wijzigen van een 

waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het verwijderen en 

aanbrengen van groenvoorzieningen in de kernzone van de Gooimeerdijk ter hoogte van de 

Sluiskade/Havenkom te Almere in het perceel dat kadastraal bekendstaat als: 

AMR04H5370G0. 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten de aangevraagde vergunning voor het aanbrengen van 

groenvoorzieningen in de kernzone van de Gooimeerdijk te verlenen. 

 

 

7. Overzicht moties Algemene Vergadering 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden neemt kennis van het Overzicht moties Algemene 

Vergadering en besluit het overzicht (met de bijbehorende leeswijzer) aan te bieden aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Om te zorgen dat de Algemene Vergadering overzicht houdt op de aangenomen moties en de 

uitvoering hiervan, is een overzicht opgesteld met de moties die zijn aangenomen in de 

huidige bestuursperiode. Het overzicht geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van 

aangenomen moties. Het overzicht faciliteert de controlerende rol van de Algemene 

Vergadering. 

 


