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1. Collegeplan ‘Water beweegt ons’ 2.0

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:

1. stelt de tussenevaluatie en geactualiseerde maatregelen vast;
2. bespreekt de tussenevaluatie en geactualiseerde maatregelen met de Algemene 

Vergadering tijdens de AV-conferentie op 1 oktober 2021 en agendeert deze 
vervolgens ter kennisname in de Algemene Vergadering.

Toelichting
Voor het realiseren van de ambities van het Bestuursprogramma 2019-2023 ‘Water beweegt 
ons’ is het Collegeplan 2019-2023 ‘Water beweegt ons’ opgesteld. Het college heeft 
halverwege de bestuursperiode de realisatie van de bestuurlijke ambities geëvalueerd en waar 
nodig maatregelen geactualiseerd. Geconstateerd wordt dat het merendeel van de bestuurlijke 
ambities volgens planning verloopt. Een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de 
klimaatverandering en de bouwopgave in Flevoland, hebben geleid tot actualisatie van 
maatregelen. Met het opstellen van agenda’s voor klimaat en biodiversiteit en het inzetten op 
samenwerkingen met gebiedspartners, bijvoorbeeld bij de dijkversterkingen, zijn mooie 
stappen gemaakt.

2. Watervergunning proefproject ‘Verwijderen en aanbrengen van houten en stalen 
buispalen in de nabijheid van een primaire waterkering’ 

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van 
de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 aan aanvrager te verlenen voor een proefproject voor 
het wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone, te weten 
het verwijderen en aanbrengen van houten- en stalenbuispalen in de kernzone en binnen 
beschermingszone van de Oostvaardersdijk ter hoogte van de Noordersluis te Lelystad in het 
perceel dat kadastraal bekendstaat als: LLS00M7650G0.

Toelichting
Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten de aangevraagde vergunning voor het 
wijzigen van een waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone van de 
Oostvaardersdijk ter hoogte van de Noordersluis te Lelystad te verlenen.
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3. Crisisplan 2021

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden:

1. stelt het concept crisisplan Waterschap Zuiderzeeland 2021 vast;
2. besluit het concept crisisplan ter zienswijze aan te bieden aan het bestuur van de 

veiligheidsregio Flevoland en andere belangrijke crisispartners.

Toelichting
Het crisisplan is vernieuwd en wordt conform artikel 5.29 van de Waterwet ter zienswijze 
aangeboden aan de crisispartners van het waterschap. Het crisisplan legt op hoofdlijnen vast 
hoe het waterschap zich organiseert en optreedt bij crisis. Het crisisplan 2021 vervangt het 
calamiteitenplan 2016 dat in februari 2017 is vastgesteld in de Algemene Vergadering. 

4. Besluit op bezwaarschrift inzake verleende watervergunning 

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het bezwaar tegen het besluit van 15 juni 2021, waarbij een watervergunning is 
verleend, ontvankelijk te verklaren;

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.

Toelichting
Op 21 maart 2021 is een watervergunning aangevraagd voor de aanleg van een dam en 
duiker. De watervergunning is op 15 juni 2021 verleend. Tegen dit besluit is bezwaar 
ingediend. Tijdens een hoorzitting zijn de betrokken partijen gehoord. Vervolgens heeft de 
Bezwarencommissie voor overige aangelegenheden haar advies uitgebracht. Het college heeft 
dit advies overgenomen.


