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1. Kaderrichtlijn Water (KRW) en Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 (SGBP3)  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met: 

• het op 29 september 2020 voorleggen van de oplegnotitie als toelichting op het AV-

voorstel;  

• het besluitvormend voorleggen van het AV-voorstel op 29 september 2020 aan de 

Algemene Vergadering.  

 

Toelichting 

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten waterbeheerders iedere 6 jaar de 

KRW-doelen en maatregelpakketten waar nodig actualiseren. Het bereiken van een goede 

chemische en ecologische waterkwaliteit is niet alleen een verantwoordelijkheid van 

Waterschap Zuiderzeeland, maar vraagt om samenwerking en inzet van relevante regionale 

partijen, het Rijk en in sommige gevallen ook de Europese Unie.  

 

Via een breed gebiedsproces heeft het waterschap voorstellen opgesteld voor geactualiseerde 

KRW-doelen en -maatregelen. Dit proces is samen met de provincie doorlopen, waardoor de 

doelen en maatregelen reeds ambtelijk zijn afgestemd. Waterschap Zuiderzeeland hoeft 

formeel alleen een besluit te nemen over het eigen maatregelenpakket. 

 

2. Waterlab Flevoland aanvraag Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de deelname aan de EFRO-

subsidieaanvraag door provincie Flevoland voor Waterlab Flevoland en de Algemene 

Vergadering hierover informeren via een AV-informatiebrief.  

 

Toelichting 

In het kader van de circulaire economie is er bij overheden en bedrijven de ambitie om 

afvalwater lokaal te zuiveren en opnieuw te gebruiken. Op de markt komen nieuwe 

innovatieve zuiveringstechnologieën, die in de praktijk getest moeten worden. Provincie 

Flevoland en de 6 Flevolands gemeenten willen de ontwikkeling van deze 

zuiveringstechnologieën ondersteunen via het Waterlab Flevoland. Voor het Waterlab heeft de 

provincie een subsidieaanvraag voorbereid. De provincie Flevoland en de 6 Flevolands 

gemeenten hebben Waterschap Zuiderzeeland gevraagd om deel te nemen aan dit project. 
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De centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen, toepassen en demonstreren van 

innovaties en technologieën op het gebied van circulair water voor verschillende toepassingen 

door middel van het principe van launching customership. Via dit principe gaan eindgebruikers 

en overheden de benodigde technologische innovaties voor circulair water – die nu door de 

markt niet worden opgepakt – stimuleren en organiseren. 

 

Deelname aan het Waterlab Flevoland levert het waterschap het volgende op:  

- kennis van nieuwe innovatieve zuiveringstechnologieën;  

- netwerk van leveranciers en gebruikers van de nieuwe innovatieve zuiveringstechnologieën;  

- informatie voor beleidsontwikkeling voor deze nieuwe innovatieve zuiveringstechnologieën. 

 

3. AV informatiebrief Privacy en Informatieveiligheid 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

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

informatiebrief Privacy en Informatieveiligheid aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Met de informatiebrief wordt de AV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van privacy en informatieveiligheid. De coronacrisis bracht ook voor deze 

onderwerpen specifieke uitdagingen met zich mee. Daarnaast wordt stilgestaan bij de 

middelen die worden ingericht om aan onze verantwoordingsplicht te voldoen en aan de 

verwachte ontwikkelingen in de nabije toekomst. 

 

 


