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1. Reactie op ontwerpprogramma HWBP 2022-2027

Portefeuillehouder
Heemraad Tom Vereijken

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om:

1. Een aanpassing te vragen op het ontwerpprogramma hoogwaterbescherming (HWBP) 
2022-2027 door:
a. het project Oostvaardersdijk onder te brengen bij de reguliere projectenlijst, met als 

startjaar verkenningsfase 2027 en deze een bevroren status toe te kennen;
b. het project Kunstwerken Noordoostpolder onder te brengen bij de ‘reguliere 

projectenlijst’ met als startjaar planuitwerking 2023;
2. In gesprek te willen met de alliantie over de mogelijke oplossingen voor het 

financieringstekort in 2024 in plaats van het nu akkoord gaan met de voorgestelde 
oplossing door HWBP;

3. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde reactie op het ontwerpprogramma 
HWBP 2022-2027.

Toelichting
Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten om twee aanpassingen te vragen op 
het HWBP ontwerpprogramma 2022-2027 (met een doorkijk naar 2033). Elk jaar ontvangt 
Waterschap Zuiderzeeland een ontwerp programmavoorstel HWBP waarin de landelijke 
versterkingsprojecten zijn opgenomen voor een periode van zes jaar. Zo ook dit jaar voor de 
projecten in de periode 2022-2027. De programmadirectie verzoekt Zuiderzeeland, naar 
aanleiding van het ontwerpprogramma, een bestuurlijke reactie te geven op het 
ontwerpprogramma. Zuiderzeeland verzoekt om twee projecten aan de reguliere projectlijst 
toe te voegen, zoals dat ambtelijk was afgesproken, al dan niet met een aangepast startjaar. 
Daarnaast wil Zuiderzeeland graag in gesprek met de alliantie over het voorziene 
financieringstekort in jaar 2024. 

2. Overeenkomst Grensoverschrijdend Afvalwater met Wetterskip Fryslân 

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om in te stemmen met het ondertekenen van 
de nieuwe overeenkomst met Wetterskip Fryslân, over de verrekening van kosten voor 
grensoverschrijdend afvalwater.
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Toelichting
De afgelopen 3 jaar zijn gesprekken gevoerd met Wetterskip Fryslân om te komen tot een 
nieuwe overeenkomst voor de vergoeding van het zuiveren van grensoverschrijdend 
afvalwater voor een wijk van Lemmer genaamd Lemstervaart (gemeente Fryske Marren).

Grensoverschrijdend afvalwater wordt ingezameld in het ene waterschap (Zuiderzeeland) en 
gezuiverd door het andere waterschap (Wetterskip Fryslân). Voor Zuiderzeeland is het van 
belang dat op basis van rechtvaardigheid verrekening plaats vindt van (alleen) kosten die 
worden gemaakt voor het transporteren (niet bij Wetterskip Fryslân van toepassing), zuiveren 
en de verwerking, afzet van zuiveringsslib en afvalwaterbehandeling door derden.

De financiële gevolgen worden circa € 20.000,- minder dan voorgaande jaren.


