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1. Voorjaarsnota 2021-2024 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor om:  

1. in te stemmen met het opnieuw ter discussie stellen van 10 bestuurlijke keuzes  

(A-B, D-K); 

2. het budget van de Rekenkamercommissie wel/niet te halveren (bestuurlijke keuze C); 

3. de Voorjaarsnota 2021-2024 vast te stellen als kader voor het opstellen van de 

Meerjarenbegroting 2021-2024; 

4. in te stemmen met de actualisatie van de planning van reguliere investeringen. 

 

Toelichting 

De Voorjaarsnota is bedoeld om de Algemene Vergadering te ondersteunen bij het maken van 

een integrale afweging en het stellen van kaders en prioriteiten voor het opstellen van de 

Meerjarenbegroting. 

 

2. Begrotingswijziging Informatiestrategie 2021-2025 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten het concept-AV voorstel voor te leggen 

aan de Algemene Vergadering, met daarbij het advies om in te stemmen met: 

1. een begrotingswijziging voor ‘Informatie’ van € 669.000,- binnen het programma 

Financiën, Organisatie & Informatie; 

2. het inzetten van de eenmalig hogere opbrengst van € 60.000,- van Het 

Waterschapshuis als dekking voor de hierboven genoemde begrotingswijziging; 

3. het opnemen van investeringen voor ‘Werkplekconcept 2021’ (€ 136.000,-), 

‘Outsourcing infrastructuur’ (€ 200.000,-) en het tevens voteren van deze 

investeringskredieten; 

4. het opnemen van een investering ‘Maatregelen veilige basis’ van € 125.000,- en het 

voteren van het krediet hiervoor. 

 

Toelichting 

In lijn met het eerder besproken proces voor de besluitvorming over de Informatiestrategie 

2021-2025, is een begrotingswijzing voor 2020 opgesteld. Het voorstel behelst het oplossen 

van knelpunten in de I&A-organisatie, het verbeteren van informatieveiligheid & privacy en het 

in tijdig gang zetten van noodzakelijke ontwikkelsporen voor 2021 en verder.  
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Deze begrotingswijziging gaat over het in gang zetten van enkele cruciale onderdelen van de 

Informatiestrategie 2021-2025, die los van ieder scenario of ambitiekeuze nodig en urgent zijn 

om geconstateerde knelpunten op te lossen. 

 

3. Robuustheid kering Almere Duin 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de ‘Redeneerlijn Versterkbaarheid en Robuustheid Almere Duin’ 

en ingestemd met deze redeneerlijn en de doorvertaling daarvan in het dijkontwerp 

voor de dijkreconstructie; 

2. a. kennisgenomen van het verzoek van gemeente Almere om ook in Noord dichter op 

dijk te bouwen dan was overeengekomen in de samenwerkovereenkomst; 

b. ingestemd met het voorstel om de bovengenoemde redeneerlijn toe te passen in de 

afweging van dit verzoek; 

c. besloten dat het waterschap aan dit verzoek kan tegemoetkomen; 

3. ingestemd met een komende actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst via een 

op te stellen addendum, waarin dan eventueel ook de mogelijkheid voor het 

verschuiven van de bouwgrens in het noordelijk deel wordt opgenomen, als ook een 

daaruit volgende grondverkoop; 

4. kennisgenomen van de vervolgstappen in het verkenningsproces van deze 

dijkreconstructie. 

 

Toelichting 

Almere wil in de woonwijk Almere Duin de verbinding zoeken met het water. Daartoe wil men 

dichter op de dijk bouwen en de dijk een duinige inrichting geven. Dit kan alleen als de 

waterveiligheid nu en in de toekomst gewaarborgd is. Daartoe is een redeneerlijn opgesteld 

om tot een robuust dijkontwerp te komen. In de redeneerlijn wordt waar mogelijk aangesloten 

bij de Waterwet en de langetermijnvisie van Rijkswaterstaat. De samenwerkingsovereenkomst 

die in 2010 ten behoeve van de ontwikkeling is afgesloten met gemeente Almere, is gedateerd 

voor wat betreft de ontwerpuitgangspunten en moet daarom geactualiseerd worden. 

Ondertussen heeft Almere de wens om ook in het noordelijk deel dichter op de dijk te bouwen. 

 

4. Zienswijze ontwerpbesluiten project N307 Roggebot-Kampen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft de zienswijzen vastgesteld op: 

- ontwerp Bestemmingsplan Dronten - N307 Roggebotcomplex; 

- ontwerp Projectplan Waterwet verwijdering Roggebotsluis. 

 

Toelichting 

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden in de regio Dronten-Kampen 

maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een 

bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Provincies Flevoland en 

Overijssel leggen hiertoe zes ontwerpbesluiten ter inzage van 16 april tot en met 27 mei. 
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Voorafgaand aan de terinzagelegging is het waterschap op verschillende momenten betrokken 

geweest voor inhoudelijke afstemming over de plannen. Door interne en vooral externe 

omstandigheden is het in de vorige fase niet gelukt om tijdig te reageren in het kader van de 

watertoets op het bestemmingsplan (met name door een te korte reactietermijn). Daarom legt 

het waterschap zijn opmerkingen via zienswijzen neer bij de provincies. De zienswijzen gaan 

vooral in op de borging van de waterveiligheid. 

 

5. Uitkomsten aanwezigheid veterinaire medicijnresten in oppervlaktewater 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de bestuurlijke samenvatting ‘Veterinaire Medicijnresten in het 

oppervlaktewater van Waterschap Zuiderzeeland’; 

2. besloten om de Algemene Vergadering te informeren via een schriftelijke mededeling 

van het college. 

 

Toelichting 

Om (be)grip te krijgen op de aanwezigheid van veterinaire medicijnresten in ons 

oppervlaktewater is een aantal onderzoeken uitgevoerd. In de notitie staat een terugkoppeling 

van de resultaten van dit onderzoek en onze positionering. 

 


