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1. Begrotingswijziging onderzoek Rekenkamercommissie (RKC) 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering 

voor om in te stemmen met een begrotingswijziging van € 24.000,- voor het programma 

Bestuur & Omgeving. 

 

Toelichting 

De waarnemend voorzitter vraagt namens de RKC om extra budget voor het uitvoeren van 

een onderzoek naar de wijze waarop het waterschap wordt betrokken bij de besluitvorming 

rond de vergunningverlening voor nieuwe watervragers. Dit onderwerp is naar voren gebracht 

vanuit de Algemene Vergadering. 

 

 

2. Watervisie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering 

voor om de Watervisie vast te stellen met de volgende beslispunten: 

1. de Watervisie vast te stellen; 

2. de Watervisie te gebruiken om met gebiedspartners in gesprek te gaan over 

gezamenlijke opgaven; 

3. via het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 de taken van het waterschap en de 

Watervisie te concretiseren en uit te voeren;  

4. het instrument de Watervisie in combinatie met het proces van het WBP 2022-2027 te 

evalueren na vaststelling van het WBP. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland kijkt in de Watervisie door een waterbril naar zijn beheergebied. Er 

komen grote ontwikkelingen met ruimtelijke impact op ons af, waaronder klimaatverandering, 

de woningbouwopgave, de achteruitgang van de biodiversiteit en de energietransitie. Wat 

betekenen deze opgaven voor het bodem- en watersysteem, en wat betekent het bodem- en 

watersysteem voor de inrichting van ons gebied? Veel opgaven vragen om een gezamenlijke 

verkenning en aanpak. De Watervisie is een uitnodiging om met gebiedspartners hierover in 

gesprek te gaan. 
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3. Concept Agenda Biodiversiteit 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met de concept Agenda Biodiversiteit; 

2. legt de concept Agenda Biodiversiteit met toelichtende notitie opiniërend voor aan de 

Algemene Vergadering op 6 juli 2021; 

3. stelt de Algemene Vergadering voor om de Agenda Biodiversiteit besluitvormend te 

bespreken op 28 september 2021 met de volgende beslispunten: 

• in te stemmen met de Agenda Biodiversiteit, inclusief de daarmee gepaard 

gaande bedragen in de begroting; 

• in te zetten op het gebruikmaken van de beschikbaar gestelde middelen van 

de provincie Flevoland, zodat een impuls aan de uitvoering wordt gegeven. 

 

Toelichting 

De Agenda Biodiversiteit is opgesteld door Waterschap Zuiderzeeland. Hierin is de ambitie van 

het waterschap beschreven om de biodiversiteit in zijn beheergebied te versterken. Daarbij is 

ook uitgewerkt wat het waterschap gaat doen om deze ambitie te bereiken. De Agenda 

Biodiversiteit is de uitnodiging van Zuiderzeeland om samen met gebiedspartners te werken 

aan het bereiken van de gezamenlijke doelen en ambities. 

 

4. Begrotingsproces: Kadernota 2022-2025 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt ter besluitvorming voor aan de Algemene 

Vergadering om de Kadernota 2022-2025 vast te stellen als kader voor het opstellen van de 

Meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

Toelichting 

Het college wil grote stappen zetten en volle kracht vooruit in de opgaven waar het 

waterschap voor staat. Het gaat daarbij over de uitvoering van de Biodiversiteits- en 

Klimaatagenda. Maar ook over bijvoorbeeld de versterkingsopgave van de keringen en de 

waterbeschikbaarheid. Het college verwacht in verband daarmee grote uitgaven aan het einde 

van de planperiode en vooral ook daarna. In de Kadernota zijn deze kosten opgenomen, 

echter alleen voor zover ze nu in te schatten zijn.  

 

Het college vindt het belangrijk om ook financieel de ruimte te hebben om kansen en 

mogelijkheden te benutten en goed voorbereid te zijn op de kosten die na 2025 komen. Het 

college kiest daarom voor een tariefscenario dat ruimte biedt voor toekomstige kosten. Een 

scenario met een consistente lijn voor de komende jaren, dat past binnen de kaders van het 

reservebeleid. Door de (beperkt) lagere totale kostenontwikkeling en een ruimere 

reservepositie is het wel mogelijk het tariefscenario van de huidige meerjarenbegroting 

neerwaarts bij te stellen. Het college vindt het belangrijk om, gezien het jaarresultaat van het 

afgelopen jaar, een deel van de egalisatiereserve in het jaar 2022 in te zetten om de 

lastenontwikkeling te beperken. 
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5. Ontwerp instemmingsbesluiten winningsplannen Luttelgeest I en II voor 

aardwarmte 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om geen zienswijze in te dienen op de 

ontwerp instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Luttelgeest I en II voor 

aardwarmtewinning. 

 

Toelichting 

De ontwerp instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Luttelgeest I en II voor 

aardwarmte liggen ter inzage. Het waterschap heeft hier in het voortraject over geadviseerd. 

Er is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

 

 


