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1. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met de opzet voor doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken vanuit het college;
2. met de opdrachtformulering voor het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffend-

heid van de inzet van een directeur namens het waterschap in Windpark Hanze.

Toelichting
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om doelmatigheids- en doeltreffendheids-
onderzoeken te gaan uitvoeren. Het college heeft de aanpak vastgesteld en ingestemd met de 
opdrachtformulering van het eerste onderzoek.

2. Kadernota Gemeenschappelijke Regeling (GR) Slibverwerking 2022 

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Kadernota 2022 van de GR Slibverwerking 
ter kennisgeving voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Toelichting
De GR Slibverwerking heeft de Kadernota 2022 toegezonden aan de deelnemers en aspirant 
deelnemers. De deelnemers konden voor 1 februari jl. opmerkingen maken. De aspirant 
deelnemers (Amstel Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Zuiderzeeland) kunnen dat 
niet, omdat zij nog geen deelnemer van de GR zijn. Niettemin verdient het aanbeveling dat de 
Algemene Vergadering kennis neemt van de inhoud van de kadernota.

3. Uitwerking energiestrategie

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met de verdere uitwerking van de energiestrategie;
2. met het beschikbaar stellen van het in de Meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen 

budget voor de verdere uitwerking van de energiestrategie.
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Toelichting
De directie heeft in 2020 een besluit genomen voor het instellen van een stuurgroep om de 
energiestrategie in goede banen te leiden en de afstemming met het bestuur te faciliteren. Er 
is een projectplan opgesteld dat uit twee fasen bestaat:

1. Het realiseren van een overeenkomst met Windpark Hanze met betrekking tot het 
recht van stroomlevering.

2. Het actualiseren van de energiestrategie op basis van deze overeenkomst met 
Windpark Hanze.

Om te komen tot realisatie van beide fasen heeft de directie in 2020 besloten om externe 
expertise in te huren, omdat deze expertise in de organisatie nog niet beschikbaar is. In de 
Meerjarenbegroting 2021-2024 is hiervoor een bedrag voor 2021 opgenomen, onder het 
voorbehoud dat het college instemming geeft voor de aanpak/opdracht van de actualisatie van 
de energiestrategie.

4. Standaard Ontwerp Richtlijnen primaire waterkeringen

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers (vervangend)

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Standaard Ontwerp Richtlijnen voor de 
versterking of reconstructie van de primaire waterkeringen van Waterschap Zuiderzeeland, 
vast te stellen.

Toelichting
Standaard Ontwerp Richtlijnen (SOR) voor de versterking of reconstructie van de primaire 
waterkeringen zijn uitgangspunten voor het ontwerp van een primaire waterkering. Het 
werken met SOR draagt bij aan veilige primaire waterkeringen die efficiënt beheerd kunnen 
worden. Ook maakt het werken met deze richtlijnen het mogelijk om duurzaamheidsambities 
van Waterschap Zuiderzeeland te realiseren en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

5. Projectkaders Verkenningsfase Versterking IJsselmeerdijk

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers (vervangend)

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de volgende projectkaders vast te stellen voor project Versterking IJsselmeerdijk:
a. Algemeen Afwegingskader zeef 1;
b. Technische Uitgangspunten Notitie;
c. Ruimtelijk Perspectief IJsselmeerdijken;
d. Ruimtelijk Kwaliteitskader IJsselmeerdijk;
e. Notitie Reikwijdte en Detailniveau;

2. in te stemmen met bijgevoegde informatiebrief voor de Algemene Vergadering.
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Toelichting
Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft voor het project Versterking IJsselmeerdijk een 
aantal concrete projectkaders vastgesteld. Het betreft documenten die kaderstellend zijn voor 
het ontwerpproces in de Verkenningsfase. Dit ontwerpproces leidt tot een Voorkeursbeslissing 
medio 2022. In deze projectkaders is vastgelegd waar dit ontwerp aan moet voldoen, zoals 
waterveiligheidsnormen, beheerderseisen, duurzaamheidsambities, ruimtelijke kwaliteitseisen 
en regels voor het bepalen van de milieueffecten van de versterking.

Het betreft de afwegingscriteria voor het ontwerp (Algemeen afwegingskader), de technische 
uitgangspunten voor het ontwerp (Technische uitgangspuntennotitie), een kader voor de 
ruimtelijke kwaliteit (Ruimtelijk Perspectief IJsselmeerdijken en het Ruimtelijk kwaliteitskader 
IJsselmeerdijk) en de startnotitie voor de m.e.r.-procedure (Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau). Het gaat om projectspecifieke documenten die een uitwerking zijn van het 
vastgesteld beleid van Zuiderzeeland, provincie Flevoland en gemeenten Dronten en Lelystad.

Deze documenten zijn zorgvuldig afgestemd met gebiedspartners en in deze documenten is de 
inbreng van stakeholders verwerkt vanuit het doorlopen participatietraject. De Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau wordt voorjaar 2021 ter inzage gelegd. Deze en de overige kaders 
leiden tot de Voorkeursbeslissing die ter inzage wordt gelegd in 2022. 

6. Opzet Planning & Control (P&C)

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het ontwerp AV-voorstel Opzet P&C en 
legt deze ter besluitvorming voor aan de Algemene Vergadering op 23 maart 2021.

Toelichting
De opzet van de P&C-cyclus op het onderdeel begrotingsproces-Kadernota is aangepast. De 
wens van het college is om de rol van de Algemene Vergadering (AV) bij de voorkantsturing in 
het begrotingsproces nog verder te versterken door het denkproces in de AV over de 
Kadernota eerder te starten. In een beeldvormende AV aan het begin van het 
begrotingsproces wordt de AV gevraagd mee te denken over relevante of prioritaire 
onderwerpen en ontwikkelingen voor het jaar 2022.

7. Benoeming sollicitatiecommissie voorzitter RKC 

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor om een 
sollicitatiecommissie in te stellen ter voorbereiding op de benoeming van de nieuwe voorzitter 
van de Rekenkamercommissie (RKC).

Toelichting
De huidige voorzitter RKC heeft aangegeven te willen stoppen per 1 juni 2021. Op grond van 
de Verordening RKC kan de Algemene Vergadering een sollicitatiecommissie instellen ter 
voorbereiding op de benoeming van de nieuwe voorzitter RKC.
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8. Vaststellen ontwerp-legger Regionale Waterkeringen - Kade Lemmer 

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen Besluit*

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de ontwerp-legger Regionale Waterkeringen, 
onderdeel Kade Lemmer, vast te stellen en ter inzage leggen.

Toelichting
De provincie Fryslân heeft in 2016 de kade in Lemmer, die een deel van de woonwijk 
Lemstervaart tegen overstroming beschermt, aangewezen als regionale waterkering. De kade 
in Lemmer is nog niet opgenomen in de legger van Waterschap Zuiderzeeland. Het is een 
vereiste uit de Waterverordening provincie Fryslân dat keringen die zijn aangewezen door de 
provincie in de legger van het waterschap zijn opgenomen.

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden.


