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1. Meerjarenbegroting 2021-2024 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met het ontwerp AV-voorstel, het document van de Meerjarenbegroting 2021-2024 en 

de belastingverordeningen en deze (inclusief eventuele wijzigingen) ter besluitvorming 

voorleggen aan de Algemene Vergadering op 25 november 2020; 

2. met de uitvoeringsinformatie, onder voorbehoud van vaststelling van de 

Meerjarenbegroting 2021-2024 door de Algemene Vergadering op 25 november 2020. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het aanbieden van de stukken 

van de Meerjarenbegroting 2021-2024 aan de Algemene Vergadering. 

 

2. Herziening belastingstelsel 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene Vergadering voor te stellen in te stemmen met de voorstellen van de 

Stuurgroep tot aanpassing van het belastingstelsel; 

2. de afgevaardigde van Waterschap Zuiderzeeland mandaat te geven overeenkomstig te 

besluiten in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december 

2020. 

 

Toelichting 

De Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 van de Unie van Waterschappen heeft op 8 

oktober 2020 een pakket aan voorstellen aan de waterschappen aangeboden. Dat pakket 

moet leiden tot wijzigingen van het belastingstelsel van de waterschappen. Met de voorstellen 

kunnen de meest urgente knelpunten in het huidige stelsel worden opgelost. 

 

3. Het oplossen van knelpunten in de ambtelijke organisatie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het inbrengen van het AV-voorstel in de 

Algemene Vergadering van 25 november 2020. 

 

Toelichting 

In de Voorjaarsnota 2021-2024 is aangegeven dat het college op knelpunten in de ambtelijke 

organisatie is gestuit. Op het gebied van HRM&O, Informatisering & Automatisering en 

administratie is er in de optiek van het college onvoldoende basis voor de toekomst. Ook de 

bevindingen van de accountant hebben dit onderstreept. Daarnaast is ook in de Voorjaarsnota 

opgenomen dat de capaciteit van het waterschap om in te zetten op de watertoets, 

gebiedsontwikkelingen en beleidsonderwerpen die regionaal dan wel op nationaal worden 

aangepakt in totaal krap is.  

 

Voor het realiseren van huidige en toekomstige opgaven is een goed functionerende 

organisatie essentieel. Het oplossen van knelpunten in de organisatie is daarom noodzakelijk.  

De knelpunten op het gebied van Informatisering & Automatisering, administratie en privacy 

zijn opgenomen en opgelost in de Informatiestrategie.  

 

4. Zienswijze beleidsplan veiligheidsregio Flevoland 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de veiligheidsregio Flevoland te informeren 

over de zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland op het ontwerp beleidsplan Veiligheidsregio 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2021-2024 door middel van de opgestelde brief. 

 

Toelichting 

Met het zienswijze voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan het verzoek van de 

veiligheidsregio Flevoland en kan het belang van het thema overstromingen voor de 

veiligheidsregio nogmaals benadrukt worden. 

 

5. Subsidieaccountant 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. het starten van de aanbesteding van de subsidieaccountant; 

2. mandaat te verlenen aan de ambtelijke organisatie om de accountant aan te stellen. 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten een aanbesteding te starten voor de accountant voor 

subsidiecontroles. Een aanbesteding voor subsidiecontroles leidt naar verwachting tot 

uitdaging van de markt, mogelijkheid voor lokale aanbieders om in te schrijven. De intentie is 

een langjarige relatie aan te gaan met een subsidieaccountant. 
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6. Begrotingswijziging Kaderrichtlijn Water (KRW) Almere 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering 

voor om in te stemmen met een begrotingswijziging door € 0,3 miljoen te verschuiven van de 

begroting 2020 naar de begroting 2021. 

 

Toelichting 

Op 20 februari 2018 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de uitvoering van KRW-

maatregelen in het Weerwater en de Noorderplassen in Almere. Op 9 maart 2018 heeft 

Waterschap Zuiderzeeland de bestuursovereenkomst uitvoering KRW-maatregelen 

Noorderplassen en Weerwater in Almere ondertekend. Mede ondertekenaars waren de 

gemeente Almere en provincie Flevoland. 

 

7. Intentieovereenkomst Nationaal Park 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met: 

1. de tekst van de Intentieovereenkomst Nationaal Park Nieuw Land; 

2. de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Piet Boer voor ondertekening van deze 

overeenkomst namens het waterschap. 

 

Toelichting 

Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationaal park van Nederland en het grootste man 

made nationaal park ter wereld, bestaat 2 jaar. Van vier natuurgebieden wordt één nationaal 

park gemaakt. Een gebied dat zich kenmerkt als vogelparadijs van internationale betekenis en 

volop in ontwikkeling is. En een park dat toont dat alle gebiedspartners er gezamenlijk hun 

schouders onder zetten en werk willen maken van een stabiele organisatie en financiering. 

 

Het vergroten, verbinden en versterken van de natuur is de eerste van twee opgaven. De 

tweede is om royaal ruimte te gaan bieden aan natuurbeleving. De Flevolandse overheden en 

natuurbeheerorganisatie werken samen om de ontwikkelingen en projecten die binnen de 

kaders van dit nationaal park vallen, succesvol te laten worden. De intentieovereenkomst is 

hiervan een eerste formalisering. 

 

8. Internationale samenwerking in Indonesië 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met het op een andere manier voortzetten van de internationale samenwerking in 

Indonesië voor het project Safely Managed Sanitation in het district Lampung Selatan 

op Sumatra tot uiterlijk medio 2022; 
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2. dit in te vullen met een minder intensieve rol van Dutch Water Authorities (DWA) aan 

de personele kant, door te adviseren, kennis en ervaringen delen vanuit Nederland en 

vraaggestuurd samen te werken waarbij het initiatief bij Indonesië ligt. 

 

Toelichting 

De internationale samenwerking in Indonesië is in 2020 met in een midterm evaluation 

geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie, de politieke context in Indonesië en de wereldwijde 

COVID-19 crisis, wordt de samenwerking op een andere manier voortgezet tot uiterlijk medio 

2022. DWA gaat de advisering, kennis en ervaring delen invullen vanuit Nederland en 

vraaggestuurd vanuit Indonesië. 

 

9. Duurzame oevers terugkoppeling PFAS-consequenties 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

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

de Algemene Vergadering wordt voorgesteld: 

1. kennis te nemen van de terugkoppeling over de PFAS-problematiek in relatie tot de 

aanleg van duurzame oevers 2019; 

2. in te stemmen met het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve van € 305.000 ten 

gunste van de tariefegalisatiereserve watersysteemtaak; 

3. in te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve PFAS. 

 

Toelichting 

Door de PFAS-problematiek kon de overgebleven grond bij de aanleg van duurzame oevers in 

2019 niet worden afgevoerd. Daarom is in de Algemene Vergadering van 30 december 2019 

besloten een bestemmingsreserve aan te maken om de extra kosten op te vangen. Na 

intensieve afstemming met aangelanden en aannemers is de grond, die gedurende die tijd op 

de percelen van de aangelanden heeft gelegen, nog voor de zomer van 2020 afgevoerd. In de 

afgelopen periode is door het ministerie de PFAS-norm verruimd. Het college gaat ervan uit 

dat door de verruiming van de norm er geen gebruik meer wordt gemaakt van de 

bestemmingsreserve ‘PFAS’. Daarom stelt het college de Algemene Vergadering voor de 

bestemmingsreserve ‘PFAS’ op te heffen en het ongebruikte deel (€305.000) vrij te laten 

vallen aan de tariefegalisatiereserve van de watersysteemtaak. 


