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1. Eigen risicodragerschap WGA / ZW

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de keuze voor eigen risicodragerschap 
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor het Waterschap 
Zuiderzeeland per 1 januari 2021 met uitbesteding van de dienstverlening.

Toelichting
Waterschap Zuiderzeeland heeft de keuzemogelijkheid om ten aanzien van de risico’s van 
WGA en ZW aangesloten te blijven bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) of om eigen risicodrager te worden. Hiervoor heeft in 2019 een risicoscan 
plaatsgevonden. De resultaten van de risicoscan geven aanleiding om de keuze voor het eigen 
risicodragerschap per 1 januari 2021 te maken. 

Overstappen naar eigen risicodragerschap beperkt nieuw instroomrisico in de WGA en ZW, laat 
de oude schadelast achter bij het UWV, levert financieel voordeel op en een hogere kwaliteit 
van het casemanagement. Vanuit goed werkgeverschap, de belangen van onze 
(ex)medewerkers en risicomanagement, is de keuze voor het eigen risicodragerschap met 
uitbesteding van de dienstverlening aan te bevelen.

2. AV-informatiebrief HWBP-subsidiebeschikking Verkenning Versterking 
IJsselmeerdijk

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:

1. neemt kennis van het positieve besluit van het HWBP op onze subsidieaanvraag voor 
de verkenningsfase van project Versterking IJsselmeerdijk en stemt in met de 
beschikking;

2. besluit in te stemmen met de AV-informatiebrief HWBP-subsidiebeschikking 
Verkenning Versterking IJsselmeerdijk en het versturen hiervan aan de Algemene 
Vergadering.

Toelichting
De IJsselmeerdijk van de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk (Lelystad) 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. Versterkingen van 
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primaire keringen worden voor 90% gefinancierd door het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft in juli 2020 het Plan van Aanpak voor de 
verkenningsfase van het project Versterking IJsselmeerdijk vastgesteld. Ook heeft het college 
ingestemd met het aanvragen van 90% subsidie voor de verkenningsfase bij het HWBP. Het 
HWBP heeft - met een kleine correctie ten opzichte van de aanvraag - positief besloten over 
de subsidieaanvraag. Waterschap Zuiderzeeland heeft inmiddels de HWBP-subsidiebeschikking 
ontvangen.

3. Normbedragen ten behoeve van projecten 2021

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. De vermogensschadevergoeding cultuurgronden bij grondverwerving voor projecten in 
het landelijk gebied die in 2021 worden uitgevoerd, vast te stellen op:
€ 12,40 / m² voor het westelijke en centrale deel van de Noordoostpolder;
€ 11,20 / m² voor het oostelijke deel van de Noordoostpolder;
€ 13,40 / m² voor Oostelijk Flevoland;
€ 13,50 / m² voor Zuidelijk Flevoland;

2. De inkomensschadevergoedingen per ha per jaar voor projecten in het landelijk gebied 
die in 2021 worden uitgevoerd, vast te stellen op:
€ 5.400,- in de Noordoostpolder;
€ 4.850,- in Oostelijk Flevoland;
€ 4.300,- in Zuidelijk Flevoland;

3. De hoogte van overige vergoedingen voor projecten in het landelijk gebied die in 2021 
worden uitgevoerd ongewijzigd vast te stellen, zoals deze zijn opgenomen in het 
document: ‘Schadecomponenten bij uitvoering van werken 2021’;

4. De hoogte van de Tarieven medegebruik eigendommen ongewijzigd vast te stellen, 
zoals deze zijn opgenomen in Grondzakenbeleid bijlage 2 ‘Toelichting 
vergoedingensystematiek uitgifte medegebruik’.

Toelichting
De schadecomponenten die zijn opgenomen in het Grondzakenbeleid dienen op basis van dat 
beleid jaarlijks te worden herzien. 
 Vermogensschade:

De grondprijzen in het beheergebied zijn het afgelopen jaar gestegen. De stijging 
varieert van +2% tot +7%. 

 Inkomensschade:
De inkomensschadevergoedingen zijn berekend conform de door accountantskantoren 
verstrekte gegevens. Dit leidt tot stijgende inkomensschadevergoedingen.

 Werkstrookvergoeding:
Deze gegevens zijn gebaseerd op gemiddelde saldo’s per gewas per gebied over de 
periode 2014-2018. De gegevens zijn per gewas aangepast aan de meest recente 
cijfers.
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 Overige vergoedingen:
Naar de hoogte van alle bijkomende vergoedingen is onderzoek gedaan. De overige 
vergoedingen kunnen ongewijzigd worden vastgesteld.


