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1. Werkzaamheden voor de nieuwe brug in de N307 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het advies ten behoeve van het afgeven van een 

samenloopwatervergunning door Rijkswaterstaat voor het bouwen van de nieuwe brug 

in de N307 bij Roggebot; 

2. toestemming te geven voor het (via de voorwaarden in het advies) afwijken van de 

Keur voor het werken in het gesloten seizoen aan deze brug in de N307 bij Roggebot. 

 

Toelichting 

De provincies Flevoland en Overijssel zijn als onderdeel van het programma IJsseldelta bezig 

met het project N307 Roggebot-Kampen. Hierbij wordt de bestaande brug vervangen door een 

hogere brug, waarbij het huidige sluiscomplex Roggebot wordt verwijderd. 

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe brug is een watervergunning bij 

Rijkswaterstaat aangevraagd door de provincie Flevoland. Rijkswaterstaat heeft Waterschap 

Zuiderzeeland in het kader van samenloop om advies gevraagd ten aanzien van de 

waterkering ter hoogte van de overgang van de Drontermeerdijk op de Vossemeerdijk. De 

werkzaamheden sluiten aan op de versterking van de Drontermeerdijk, het onderdeel van 

programma IJsseldelta dat Zuiderzeeland realiseert. 

Voor de bouw van de brug zijn werkzaamheden in de kernzone van de Drontermeerdijk in het 

gesloten seizoen nodig. Aangezien dit buiten de mandatering van vergunningverlening valt, is 

hiervoor een besluit van het college gevraagd. 

 

2. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het voorstel tot benoemen van de 

voorgestelde kandidaat tot voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) door te geleiden 

naar de Algemene Vergadering.  
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Toelichting 

De huidige voorzitter van de RKC is op eigen verzoek per 1 juni 2021 gestopt. Op grond van 

de Verordening RKC heeft de Algemene Vergadering een sollicitatiecommissie benoemd. De 

sollicitatiecommissie draagt op 6 juli een kandidaat voor bij de Algemene Vergadering. Deze 

beraadslagingen vinden in beslotenheid plaats. De voorzitter wordt benoemd door de 

Algemene Vergadering. 

 

3. Termijnagenda 2021, tweede helft 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het voorstel en de 

geactualiseerde Termijnagenda 2021 en legt deze ter kennisname voor aan de Algemene 

Vergadering (AV).   

 

Toelichting 

De termijnagenda is bedoeld om de AV inzicht te geven in de belangrijkste onderwerpen die 

de komende periode in de AV-vergaderingen worden geagendeerd. 

 

4. Financiering ‘Boeggolf’ HWBP 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het bekrachtigen van het 

principebesluit van de Commissie Waterkeringen (CWK) om vanuit de waterschappen 50% van 

de boeggolf op te lossen middels voorfinanciering. 

 

Toelichting 

De programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laat voor de jaren 

2024/2025 uitgaven zien die aanzienlijk hoger zijn dan de beschikbare middelen in die jaren 

voor het HWBP. In de daarop volgende jaren zijn wel voldoende middelen beschikbaar. Om te 

voorkomen dat dit tekort aan middelen leidt tot temporisering van de veiligheidsopgave, is er 

vanuit de CWK overleg geweest met het Rijk om te komen tot een oplossing. Door de CWK is 

een principebesluit genomen, waarbij de waterschappen die geprogrammeerd zijn in 2024 en 

2025 solidair 50% van het tekort van de boeggolf oplossen middels voorfinanciering. Voor 

Waterschap Zuiderzeeland gaat het naar verwachting om een bedrag van ruim € 7 miljoen dat 

voorgefinancierd moet worden. 

 


