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1. Maximaal benutten (biogas) Ephyra® AWZI Tollebeek 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het AV-voorstel voor het 

toepassen van het biogas uit Ephyra® in extra WarmteKrachtKoppeling (WKK)-capaciteit op de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek. 

 

Toelichting 

Bij het vergisten van het slib door Ephyra® op AWZI Tollebeek ontstaat biogas. Dit biogas kan 

op twee manieren worden benut:  

- in een WKK waarmee warmte en elektriciteit wordt geproduceerd; 

- in een groen gas installatie waarmee gas wordt geproduceerd dat als alternatief voor 

aardgas in het aardgasnet kan worden gevoed.  

Voor de specifieke situatie op AWZI Tollebeek, stelt het college de Algemene Vergadering voor 

om het extra biogas te benutten voor extra WKK-capaciteit. De intentie is om een mobiele 

WKK in een container naast de huidige WKK-locaties te realiseren. 

 

2. Proces and Instrumentation Diagrams (P&ID's) op orde 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met: 

1. dat de kaders voor het project P&ID’s op orde gevormd blijven door vigerende wet- en 

regelgeving en landelijke afspraken; 

2. de uitvoering van het project P&ID’s op orde door het college conform hetgeen in de 

begroting is opgenomen; 

3. het AV-voorstel te agenderen in de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

In de AV-vergadering van 27 november 2019 is het project P&ID’s (technische, schematische 

tekeningen van procesinstallaties) op orde als speciaal project aangemerkt. In het AV-voorstel 

wordt de aanleiding van het project, het belang en de impact omschreven. In het project 

worden de P&ID’s van 250 objecten actueel gemaakt. Niet alleen qua inhoud, maar ook 

volgens een actuele systematiek (Aquo). Daardoor voldoen we aan de afspraken van 

gebruikmaken van open data. De nieuwe systematiek bevordert de veiligheid voor de 

medewerkers en bevordert de veiligheid en efficiency van de procesvoering. 
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3. Wijzigen peilbesluit en legger voor Havenkwartier 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Tom Vereijken en heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. de aanpassing van de legger primaire keringen vastgesteld; 

2. de aanpassing van de legger regionale keringen vastgesteld; 

3. kennisgenomen van het feit dat het ontwerp peilbesluit ter inzage ligt en de verwachte 

planning voor het vervolg van het proces. 

 

Toelichting 

In de afgelopen jaren is het Havenkwartier in de gemeente Zeewolde gerealiseerd. Dat heeft 

de situatie in het gebied behoorlijk veranderd. Er is een vaarroute gemaakt en de primaire 

kering is verlegd. Dit maakt dat aanpassen van het huidige peilbesluit en de huidige legger 

voor het gebied ter plaatse van Havenkwartier Zeewolde nodig is. 

 

Volgens de afspraken tussen de Algemene Vergadering en het college van Dijkgraaf en 

Heemraden, is het college bevoegd voor het vaststellen van de legger. Het college is ook  

bevoegd orgaan voor het vaststellen van het ontwerp peilbesluit, zodat dat ter inzage gelegd 

kan worden. Het definitieve peilbesluit wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

4. Zienswijze actualisatie begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Waterschapshuis 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met:  

1. de voorlopige zienswijze, zoals verwoord in de conceptbrief aan Het Waterschapshuis; 

2. de voorgestelde functionele aanpassing van de GR-tekst in verband met de Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); 

3. het meedelen van deze zienswijze aan Het Waterschapshuis onder voorbehoud van 

instemming door de Algemene Vergadering; 

4. de voorlopige zienswijze en begrotingswijziging ter vaststelling voorleggen aan de 

Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Het bestuur van Het Waterschapshuis (HWH) heeft de geactualiseerde begroting 2020 en de 

ontwerpbegroting 2021 aan de waterschappen verzonden voor het opstellen van een 

zienswijze. In de conceptbrief wordt de voorlopige zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland 

kenbaar gemaakt aan het bestuur van HWH. Waterschap Zuiderzeeland onderschrijft het 

belang van de landelijke ICT-samenwerking en spreekt zijn vertrouwen uit over de manier 

waarop HWH uitvoering geeft aan de ambities. 

 


