
 

Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf 

en Heemraden d.d. 17 november 2020 

RE GISTRATIENUMME R   

STBV-1698713065-5 

 

 1/4 

   

 

 

 

1. Toetreding gemeenschappelijke regeling (GR) Slibverwerking 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. treedt toe tot HVC door middel van het verwerven van 52 aandelen B en gaat in dat 

kader de ballotageovereenkomst aandeelhouders B aan onder de daarin opgenomen 

voorwaarden; 

2. verstrekt een achtergestelde lening tot maximaal € 1,3 miljoen, tegen nader overeen 

te komen marktconforme voorwaarden; 

3. treedt toe na verwerving van aandelen B, zoals bedoeld onder 1, tot de 

gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Slibverwerking (GR Slibverwerking), 

met inbreng van de door Waterschap Zuiderzeeland alsdan gehouden aandelen B, 

waarmee deze aandelen worden overgedragen aan de GR Slibverwerking; 

4. benoemt heemraad Caris daarbij als vertegenwoordiger van het college van Dijkgraaf 

en Heemraden in het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking; 

5. stemt in met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Caris om namens het 

college van Dijkgraaf en Heemraden alle noodzakelijke (rechts)handelingen te 

verrichten binnen het algemeen bestuur van de GR Slibverwerking voor toetreding tot 

HVC en de GR Slibverwerking; 

6. informeert de Algemene Vergadering over dit besluit en geeft daarbij aan dat het valt 

binnen de kaders van het AV-besluit van 7 juli 2020. 

 

Toelichting 

De Algemene Vergadering heeft op 7 juli 2020 het besluit genomen het zuiveringsslib te laten 

verwerken via de slibdrooginstallatie van en bij N.V. Huisvuilcentrale HVC in Alkmaar en 

tevens het gedroogde slib in beheer van HVC te verwerken. In de huidige situatie verwerkt 

Groep Midden Betuwe het slib van Waterschap Zuiderzeeland. Het contract met GMB loopt af 

op 1 april 2022.  

 

2. Kaders systematiek werken met loonsom 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stelt de Algemene Vergadering voor om in te stemmen met: 

a. de uitwerking van de systematiek van werken met loonsom; 
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b. de aanpassing in het activabeleid om loonsomsturing ook voor speciale 

investeringsprojecten mogelijk te maken; 

2. laat de Algemene Vergadering kennisnemen van de mijlpalen van verschillende 

implementatiesporen die de sturing van de Algemene Vergadering raken. 

 

Toelichting 

Het werken met loonsom draagt bij aan een doelmatige uitvoering van de begroting, doordat 

het een flexibele inzet van arbeid mogelijk maakt. Werken met loonsom draagt bij om als 

waterschap wendbaar te blijven en effectief en efficiënt invulling te (blijven) geven aan huidige 

en toekomstige opgaven. 

 

3. Torwash: doelmatig, duurzaam en innovatief 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van de resultaten van het pilotonderzoek Torwash; 

2. stemt in de Algemene Vergadering via het AV-voorstel, voor te stellen om deel te 

nemen aan het Torwash demonstratieonderzoek en de hiervoor benodigde bijdrage 

van € 242.000 op te nemen in de meerjarenbegroting voor 2022. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 17 november 2020 kennisgenomen van de 

resultaten van het pilotonderzoek Torwash. Het college heeft besloten de Algemene 

Vergadering op 15 december 2020 voor te stellen om deel te nemen aan het Torwash 

demonstratieonderzoek.  

 

4. Vervolg en evaluatie Actieplan Bodem en Water 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het AV-voorstel Vervolg en evaluatie 

Actieplan Bodem en Water voor de Algemene Vergadering van 15 december 2020. 

 

Toelichting 

In het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland komen te veel 

gewasbeschermingsmiddelen en in mindere mate nutriënten voor. Het voldoet niet aan de 

waterkwaliteitsnormen. Het landelijk beleid en de regelgeving over agrarische emissies zijn 

niet voldoende voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Daarom kiest Waterschap 

Zuiderzeeland in 2013 voor een samenwerking met de provincie Flevoland en de Land- & 

Tuinbouw Organisatie Noord. Zij werken samen in het Actieplan Bodem en Water (ABW). Het 

ABW zet zich in voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit.  

 

Het evalueren van het ABW-programma gebeurde in 2019/2020. De Algemene Vergadering 

gaf in eerdere besprekingen een aantal richtlijnen mee voor het vervolg van het ABW. Deze 

zijn uitgewerkt voor besluitvorming. Het AV-voorstel heeft een verlagend effect op de 

nettolasten van het programma Voldoende en Gezond Water in 2021 van € 75.000, in 2022 

van € 50.000 en in 2023 is het effect nihil. In de jaren hierna een (structurele) verhoging van 

jaarlijks € 100.000. 
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5. Persbericht Meerjarenbegroting 2021-2024 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het persbericht en de publicatie daarvan 

na de besluitvorming in de Algemene Vergadering.  

 

Toelichting 

De vaststelling van de (meerjaren)begroting inclusief de belastingtarieven voor het komend 

jaar, is een belangrijk besluit van het waterschap. Hieraan wordt doorgaans ook aandacht 

besteed vanuit de pers. Het is gebruikelijk dat na de vaststelling van de meerjarenbegroting 

door de Algemene Vergadering een nieuwsbericht uitgaat. Bij afwezigheid van heemraad 

Vereijken wordt de woordvoering overgenomen door heemraad Caris. 

 

6. Termijnagenda 2021 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt ter bespreking de concept-Termijnagenda 2021 

voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De Termijnagenda is bedoeld om de AV-inzicht te geven in de belangrijke onderwerpen die het 

komend jaar in de AV worden geagendeerd. 

 

7. Kaders en systematiek baggerwerkzaamheden 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen 

met de systematiek van een bestemmingsreserve baggeren vanaf kalenderjaar 2020. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland voert jaarlijks baggerwerkzaamheden uit. Planning en 

kostenraming van baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het Meerjarenonderhoudsplan 

(MJOP). Tot op heden werd voor baggerwerkzaamheden gebruikgemaakt van een voorziening 

(collegebevoegdheid). In lijn met andere waterschappen en naar aanleiding van een bevinding 

van de accountant, is het voorstel om vanaf boekjaar 2020 te werken met een 

bestemmingsreserve (AV-bevoegdheid). 
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8. Informatiebrief Update Internationale Samenwerking 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de informatiebrief ‘Update 

Internationale Samenwerking’ voor de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Op 17 juli 2017 heeft de Algemene Vergadering het ‘Herziene beleid Internationale 

Samenwerking’ vastgesteld. Vanuit dit beleid gaat Waterschap Zuiderzeeland partnerschappen 

aan, waarbinnen het waterschap subsidieprojecten uitvoert in Ethiopië, Indonesië en 

Colombia. Zuiderzeeland werkt hierin samen met andere waterschappen, onder de vlag van 

Dutch Water Authorities. In de informatiebrief staat een update van de lopende projecten en 

van de projecten die onlangs zijn afgerond. 


