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1. Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek Waterkwaliteit 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van het RKC-onderzoek Waterkwaliteit; 

2. de bestuurlijke reactie op het RKC-onderzoek Waterkwaliteit vastgesteld; 

3. besloten het AV-voorstel in de Algemene Vergadering van 30 juni 2020 te agenderen. 

 

Toelichting 

De RKC heeft het onderzoek naar Waterkwaliteit afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd ter 

ondersteuning van het besluitvormingsproces over de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen 

en het Actieplan Bodem en Water (ABW) in de Algemene Vergadering. Het college van 

Dijkgraaf en Heemraden heeft een bestuurlijke reactie opgesteld en neemt de aanbevelingen 

van de RKC over. 

 

2. Proef Biodiversiteit Knardijk 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. heeft kennisgenomen van de voortgang van de Proef Biodiversiteit Knardijk; 

2. staat toe om af te wijken van het Grondzakenbeleid 2019 voor de Proef Biodiversiteit 

voor de pachtcontracten op de Knardijk; 

3. heeft de intentie uitgesproken dat deze proef tot 2024 wordt voortgezet, met 

inachtneming van de uitkomsten van de evaluatie aan het eind van 2020; 

4. kent een eenmalige behandelvergoeding per pachter toe van € 227,50. 

 

Toelichting 

In 2019 is een maatschappelijk proces in gang gezet, waarbij de Flevolandse bevolking is 

uitgenodigd om met initiatieven te komen voor het beheer en gebruik van de Knardijk. Onze 

huidige pachters hebben toen aangegeven geïnteresseerd te zijn om - door een meer 

duurzaam beheer - de biodiversiteit van de Knardijk te bevorderen. Waterschap en pachters 

hebben het doel uitgesproken om een vegetatie en bodemdiversiteit te ontwikkelen, met een 

zo groot mogelijke verscheidenheid die weer andere soorten aantrekken. Dit heeft geleid tot 

de nu lopende Proef Biodiversiteit Knardijk. Deze Proef loopt vooruit de op de nog te 

ontwikkelen Agenda Biodiversiteit en biedt een kans om al concreet ervaringen op te doen met 

biodiversiteit en samenwerken met medegebruikers van onze grond. 
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3. Verrekening neveninkomsten 2019 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten: 

1. dat de verrekenplicht voor 2019 niet van toepassing is op de (oud)collegeleden  

A.H.R. Leijten, J. Nieuwenhuis, C.A.A.A. Maenhout, A.J.M. Schelwald-van der Kleij,  

P. Boer, J.P.T. Caris, A. Poppe, T.L.F.M. Vereijken; 

2. dat mevrouw H.C. Klavers voor het jaar 2019 onder de verrekenplicht valt, vanwege 

haar inkomsten uit de Mijnraad (€ 22.683,30 bruto) en het bedrag van € 2.576,26 te 

verrekenen met haar bezoldiging. 

 

Toelichting 

Dit voorjaar is het college benaderd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) om over het kalenderjaar 2019 per politieke ambtsdrager van het 

bestuursorgaan vast te stellen: 

• of er per individu al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden; 

• op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald. 

Hiervoor is een applicatie ontwikkeld waarin de benodigde gegevens worden ingevoerd. 

Daaruit blijkt dat de verrekenplicht niet van toepassing is op de heemraden, omdat zij hun 

ambt in deeltijd vervullen. Voor mevrouw H.C. Klavers is het advies om, op basis van de 

berekening door de applicatie, het bedrag van € 2.576,26 te verrekenen met haar bezoldiging. 

 

4. Projectplan Waterwet Aanleg hevel Kadoelen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het projectplan Waterwet 

Aanleg hevel Kadoelen.* 

 

Toelichting 

In 2020 gaat Waterschap Zuiderzeeland de nieuwe hevel aanleggen op de Zwartemeerdijk, 

nabij Kadoelen. Vanwege artikel 5.4 van de Waterwet is Zuiderzeeland verplicht om voor de 

aanleg van een waterstaatswerk - zoals het aanleggen van een hevelinstallatie - een 

projectplan vast te stellen. De investering is niet groter is dan € 500.000,- en het projectplan 

heeft geen grote bestuurlijke, beleidsmatige of financiële consequenties. Hierdoor is het 

college van Dijkgraaf en Heemraden bevoegd tot het vaststellen van dit projectplan. 

 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering  

  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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5. Meerjarenbegroting en Jaarverslag 2019 van Het Flevolands Archief 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van het Jaarverslag 2019 en de concept programmabegroting 2021-

2024 van Het Flevolands Archief (HFA) agendeert deze in de Algemene Vergadering; 

2. ingestemd met de concept antwoordbrief aan het bestuur van HFA, waarin wordt 

afgezien van het uitbrengen van een zienswijze op de concept begroting, onder 

voorbehoud van instemming door de Algemene Vergadering; 

3. besloten de Algemene Vergadering te verzoeken in te stemmen met het niet uitbrengen 

van een zienswijze; 

4. ingestemd met de reactie aan HFA om in te zetten op zekerheid aangaande financiering 

door het Rijk van Regionale Historische Centra (RHC’s) voorafgaand aan uitreding en 

het aanpassen van de Archiefwet op dit onderwerp. 

 

Toelichting 

HFA heeft zijn concept programmabegroting aan Waterschap Zuiderzeeland aangeboden en 

uitgenodigd tot het uitbrengen van een zienswijze. Tegelijkertijd is het Jaarverslag 2019 

ontvangen. De accountant heeft hiervoor geen verklaring van rechtmatigheid afgegeven. In de 

concept reactie aan HFA wordt erop aangedrongen de daaraan ten grondslag liggende oorzaken 

te herstellen en voor de toekomst te voorkomen.  

Ook vraagt HFA Zuiderzeeland (als partner van HFA) een standpunt over een wijzigingsvoorstel 

van de nieuwe Archiefwet, vanwege het voorgenomen uittreden van het Rijk. Zuiderzeeland is 

het eens met het standpunt om niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging, voordat 

overeenstemming is over de structurele financiële bijdrage van het Rijk na uittreding. 


