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1. Samenwerkingsstrategie en Nota Verbonden Partijen

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de geactualiseerde Samenwerkingsstrategie;
2. in te stemmen met de Nota Verbonden Partijen;
3. deze ter vaststelling te agenderen in de Algemene Vergadering van 16 februari 2021.

Toelichting
Zoals afgesproken in het Collegeplan 2019-2023, is de Samenwerkingsstrategie 
geactualiseerd. Het doel is om de Algemene Vergadering te voorzien van een praktisch, 
toepasbaar kader voor het beoordelen en aangaan van samenwerkingen. De Nota Verbonden 
Partijen is een bijlage bij de samenwerkingsstrategie. In de Nota Verbonden Partijen wordt als 
een bijzondere vorm van samenwerking dieper ingegaan op samenwerkingsvormen via 
organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid.

2. Evaluatie Discrepantie 

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit:

1. de Kaders en Koers voor aanpak Discrepantie door de Algemene Vergadering te laten 
vaststellen;

2. op grond van Kaders en Koers een plan van aanpak uit te werken en in het eerste 
kwartaal van 2021 door het college van Dijkgraaf en Heemraden te laten vaststellen.

Toelichting
Op de afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt via het vuilwaterriool meer verontreiniging 
ontvangen dan via aanslagen in rekening wordt gebracht. Dit verschil noemt Waterschap 
Zuiderzeeland discrepantie. Voor de periode vanaf 2008 tot nu is in beeld gebracht wat de 
discrepantiewaarden zijn voor het waterschap en voor de afzonderlijke zuiveringen. In een 
afzonderlijke notitie is een en ander uitgewerkt. De discrepantie voor Zuiderzeeland is hoog en 
dit vraagt nadrukkelijk om actie om een eerlijke verdeling van de lasten te realiseren. Vanuit 
de uitgevoerde analyses en onderzoeken is redelijk in beeld welke (deel)gebieden 
verantwoordelijk zijn voor deze hoge discrepantiewaarden. Het college verwacht dat het 
waterschap - met de aangepaste aanpak - de doelstellingen aan het eind van de 
collegeperiode in belangrijke mate kan realiseren.


