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1. Plan van Aanpak Verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten:  

1. het Plan van Aanpak Verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk vast te stellen en 

openbaar te maken; 

2. het beschikbare krediet voor de verkenningsfase neerwaarts bij te stellen naar  

€ 6.861.527; 

3. een subsidie bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te vragen ter hoogte 

van € 6.175.374 voor 90% subsidiering van de Verkenningsfase Versterking 

IJsselmeerdijk, zoals verwoord in bijgevoegde subsidieaanvraag; 

4. in te stemmen met het publiceren van de Kennisgeving Voornemen, Verkenning en 

Participatie; 

5. in te stemmen met de informatiebrief voor de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De IJsselmeerdijk van de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk voldoet niet aan de wettelijke 

waterveiligheidsnormen die gelden voor primaire waterkeringen. Daarom is versterking 

noodzakelijk. Om te komen tot een gedragen, haalbare en betaalbare dijkversterking, wordt in 

de komende twee jaar een verkenning uitgevoerd. Voor de verkenningsfase van dit 

omvangrijke project is een Plan van Aanpak opgesteld in de afgelopen maanden.  

 

De kosten voor de verkenningsfase zijn geraamd op € 6.861.527. Hiervoor was door de 

Algemene Vergadering een krediet van zeven miljoen euro beschikbaar gesteld, waardoor nu 

een kleine neerwaartse bijstelling aan de orde is. Versterkingen van de primaire waterkeringen 

worden voor 90% gefinancierd door het landelijke HWBP. Versterking IJsselmeerdijk is 

opgenomen in het programma 2020–2025. Het college heeft ingestemd met het aanvragen 

van deze 90% subsidie ter hoogte van € 6.175.374 voor de verkenningsfase bij het HWBP.  

 

Participatie is een belangrijk element in de projectaanpak. Met de Kennisgeving Voornemen, 

Verkenning en Participatie maakt Waterschap Zuiderzeeland in september formeel bekend dat 

we een verkenning starten en hoe belanghebbenden in deze verkenning kunnen meedoen en 

hun wensen en ideeën kunnen inbrengen. 
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2. Afwijking sterfhuisconstructie nachtvorstpompen 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten af te wijken van de huidige 

sterfhuisconstructie voor nachtvorstpompen (vastgesteld in 2010), door het eigendom van een 

nachtvorstpomp inclusief alle bijbehorende rechten om niet over te dragen aan een fruitteler.  

 

Toelichting 

Wateraanvoer op kavelniveau is geen waterschapstaak. Daarom koos het college in 2010 voor 

een sterfhuisconstructie voor 11 nachtvorstpompen in de Noordoostpolder. Omdat de 

fruittelers al zo lang gebruik maakten van deze ‘extra dienst’, was het juridisch gezien geen 

optie om er direct mee te stoppen. Andere fruittelers in Flevoland moeten zelf zorgen voor 

water op kavelniveau. 

 

Gesprekken met fruittelers over vervanging van de huidige nachtvorstpompen hebben ertoe 

geleid dat één fruitteler graag zelf wil zorgen voor water op kavelniveau, op voorwaarde dat 

het waterschap de nieuwe pomp om niet in eigendom aan de fruitteler overdraagt. De 

fruitteler is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de wateraanvoer naar zijn perceel, 

net zoals alle andere fruittelers in Flevoland dat zijn. Na instemming met dit voorstel wordt het 

aanbod van overdracht in eigendom ook bij de andere fruittelers gedaan. Het afstoten van 

nachtvorstpompen en de daarbij horende wateraanvoer is het doel van de sterfhuisconstructie 

uit 2010.  

 

3. Waterveiligheidsrapportage 2018-2019 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten de Waterveiligheidsrapportage  

2018-2019 ter kennisneming aan te bieden aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland beheert primaire, regionale en overige waterkeringen. Voor deze 

waterkeringen heeft het waterschap een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat het waterschap 

de taak heeft om de waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen én voor het 

preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Voor de primaire waterkeringen is de zorgtaak in 

de wet vastgelegd. Met de toezichthouder van de zorgplicht (Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) is landelijk afgesproken dat de waterkeringbeheerders jaarlijks een 

waterveiligheidsrapportage opstellen. Daarin wordt integraal gerapporteerd over de zorgplicht.  

 

4. AV-informatiebrief over Proeflocatie Zon Knardijk 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het versturen van de 

informatiebrief over Proeflocatie Zon Knardijk aan de Algemene Vergadering. 
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Toelichting 

Het college van DenH heeft besloten de Algemene Vergadering te informeren met een 

informatiebrief over de start van de aanleg van een tijdelijke proeflocatie voor zonne-energie 

op dijken op de Knardijk. 

 

5. AV-informatiebrief Stikstofproblematiek 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het versturen van de 

informatiebrief over de stikstofproblematiek aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot 

een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-

gebieden. Met de informatiebrief over de stikstofproblematiek wordt de Algemene Vergadering 

geïnformeerd over de landelijke en regionale ontwikkelingen en de consequenties voor het 

waterschap. Het waterschap volgt de landelijke ontwikkelingen en is daarbij betrokken via de 

Unie van Waterschappen.  

Waterschap Zuiderzeeland neemt deel aan de regionale gebiedstafels die tot doel hebben om 

een maatregelenpakket op te stellen. Vooralsnog zijn er geen consequenties voor het 

waterschap.  

 

6. Archiefzorg 2019 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten: 

1. de toezichtinformatie over de archiefzorg 2019 te verzenden aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Flevoland, bestaande uit de Notitie Archiefzorg 2019, het jaarverslag van de 

waterschapsarchivaris en de archief KPI’s; 

2. deze toezichtinformatie aan de Algemene Vergadering aan te bieden als 

verantwoordingsinformatie over de archiefzorg in 2019. 

 

Toelichting 

In de begeleidende notitie over de archiefzorg in 2019 worden de door de 

waterschapsarchivaris genoemde actiepunten behandeld.  
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