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1. Eindconcept Watervisie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het eindconcept van de Watervisie opiniërend voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering op 1 juni 2021; 

2. de Algemene Vergadering voor te stellen de Watervisie door te geleiden naar de 

besluitvormende AV-vergadering op 6 juli 2021 met de volgende beslispunten: 

a. de Watervisie vaststellen; 

b. de Watervisie doorvertalen naar het Waterbeheerprogramma 2022-2027; 

c. de Watervisie vormt een startpunt voor gesprek met onze gebiedspartners. 

 

Toelichting 

In dit eindconcept Watervisie zijn de wijzigingen naar aanleiding van de beeldvormende 

behandeling in het college doorgevoerd. Er komen grote ontwikkelingen met ruimtelijke 

impact op ons af, waaronder klimaatverandering, 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. Dit document is dan ook 

geen waterschapsvisie, maar een watervisie. Het is een verkenning, geen vastomlijnd plan. 

Aan de hand van de Watervisie nodigen we onze partners uit om in gesprek te gaan over de 

toekomst van ons gebied. 

 

2. Afspraak met Top Fresh over verwerking Afvalwater 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. een principieel standpunt in te nemen over het geven van kortingen in het kader van 

de Circulaire Anti-Afhaak: vanwege de doelmatige en duurzame verwerking van het 

afvalwater (o.b.v. Beleidskader Bedrijfsafvalwater 2018) en om afhaking van Top 

Fresh te voorkomen (o.b.v. Circulaire Anti-Afhaak regeling), een nader te bepalen 

korting te rechtvaardigen; 
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2. het bedrijf Top Fresh te informeren over het principiële standpunt van Waterschap 

Zuiderzeeland en eventueel in samenspraak de aanvraag en behandeling van het 

kortingsverzoek verder uit te werken en toetsen aan de wettelijke voorwaarden (op 

basis van de actuele situatie bij Top Fresh) voor besluitvorming door Algemene 

Vergadering.  

 

Toelichting 

Op verzoek van het bedrijf Top Fresh heeft het college over de verwerking van het afvalwater 

op basis van het Beleidskader Bedrijfsafvalwater en conform de richtlijnen van de Circulaire 

Anti-Afhaak een principieel standpunt bepaald. 

 

3. Uitvoeringsprogramma VTH 2021 (herzien) 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van het herziene Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht 

en Handhaving (VTH) 2021; 

2. biedt het herziene Uitvoeringsprogramma VTH 2021 ter informatie aan de Algemene 

Vergadering aan. 

 

Toelichting 

Op 1 april heeft de directie het herziene Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vastgesteld. In het 

financiële onderdeel daarvan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.  

 


