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1. Bestuurlijke midterm review Het Waterschapshuis (HWH) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden neemt kennis van de rapportage van HWH inzake de 

bestuurlijke midterm review en nodigt HWH uit voor een nader gesprek over onze positie en 

het verstevigen van de bestaande samenwerking. 

 

Toelichting 

Het Waterschapshuis (HWH) is de uitvoeringsorganisatie voor bedrijfsvoering en ICT voor en 

van de waterschappen. Binnen HWH is de behoefte ontstaan aan een bestuurlijke midterm 

review over de effectiviteit en efficiëntie van HWH. De review vindt halverwege iedere 

bestuursperiode plaats. De rapportage is door het dagelijks bestuur van HWH verstuurd naar 

de waterschappen. Daarbij organiseert het dagelijks bestuur enkele gesprekken met de 

waterschappen om dit rapport te bespreken. 

 

2. Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 (RES 1.0) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stelt vast dat de inzet van Waterschap Zuiderzeeland aan de definitieve RES 1.0 voor 

het verkennen van aquathermie, biogasproductie en zon op water past binnen het 

bestaand beleid;  

2. agendeert de definitieve RES 1.0 ter besluitvorming in de Algemene Vergadering op  

1 juni 2021.  

 

Toelichting 

De Regionale Energiestrategie Flevoland 1.0 (RES 1.0) is het product van een intensieve 

samenwerking van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Flevoland. Na 

de concept RES 1.0 die in juni 2020 in door de Algemene Vergadering is vastgesteld, is de 

definitieve RES een actualisatie waarbij de hoofdlijnen niet zijn veranderd. We doen als regio 

een RES-bod op basis van bestaand beleid op wind- en zonne-energie dat optelt tot een 

opgesteld vermogen van 5,81 TWh in 2030.  
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Waterschap Zuiderzeeland is partner in de totstandkoming van het RES-bod, maar is niet 

betrokken bij bestaand wind- en zonbeleid. Onze betrokkenheid is derhalve bescheiden en 

beperkt zich op dit moment tot de verkenning van de mogelijkheden van aquathermie (warmte 

uit oppervlaktewater en rioolwater), zonne-energie op water en biogasproductie op onze 

zuiveringen. Deze drie bronnen van duurzame energie raken onze taak als waterbeheerder en 

we verwachten dat ze onderdeel zijn van de toekomstige energiemix in de regio. We verkennen 

en ontwikkelen deze onderwerpen richting een volgende RES 2.0 in 2023. 

 

 

3. Projectplan Waterwet Aanbrengen voortstuwers, pompinstallatie en mitigerende 

maatregelen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stelt het Projectplan Waterwet Aanbrengen voortstuwers, pompinstallatie en 

mitigerende maatregelen vast; 

2. stemt in met de vaststelling bekend te maken en de projectplannen gedurende zes 

weken ter inzage te leggen. 

 

Toelichting 

Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft door bodemdaling te maken met 

een verminderde drooglegging, wat tot steeds hogere grondwaterstanden in de percelen leidt. 

Veel landbouwgewassen zijn hier gevoelig voor. Hierdoor zijn de landbouwomstandigheden 

voor de agrariërs slechter geworden, terwijl de gronden door de provincie Flevoland 

aangemerkt zijn als hoogwaardige landbouwgrond. De voortgaande bodemdaling zet het 

huidige landgebruik onder druk en er is een groeiende kans op wateroverlast (door inundatie). 

Dit wordt ook nog versterkt door de klimaatverandering. 

 

Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord is het eerste gebied dat in de toetsingen 

niet voldoet aan de wateroverlastnorm. Andere gebieden met bodemdaling zullen mogelijk later 

volgen. In deze gebieden wordt het huidige landgebruik nu nog niet beperkt. Structurele 

peilverlaging is voor deze gebieden geen duurzame oplossing. Dat heeft namelijk onomkeerbare 

negatieve gevolgen voor de bodemdaling.  

 

Afgelopen jaren zijn provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en Waterschap 

Zuiderzeeland een gebiedsproces gestart. In dit proces is in samenwerking met de agrariërs en 

stakeholders (LTO Noord en Rijksvastgoedbedrijf) gezocht naar mogelijke, effectieve 

maatregelen. Uit het gebiedsproces is een maatregelenpakket voortgekomen. Dit 

maatregelenpakket, het zogenaamde ‘voortstuwerspakket’ bestaat uit een voortstuwer in de 

Johannes Posttocht, een voortstuwer in de Hannie Schafttocht en een pompinstallatie in de 

Zuider-d-tocht. De mitigerende maatregelen betreffen het ter beschikking stellen van twee 

pompen die agrariërs in extreme situaties zelf in werking kunnen stellen. 

 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering aan  

  het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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4. Maatschappelijke meerwaarde Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in: 

1. met scenario 3 als invulling van maatschappelijke meerwaarde bij project Vissering, 

waarbij heden, verleden en de toekomst van het gemaal in beeld wordt gebracht in 

combinatie met het in beeld brengen van vismigratie; 

2. om de Algemene Vergadering via een stuk ter kennisname te informeren over de 

voortgang van project Vissering en de uitwerking van de ideeën voor maatschappelijke 

meerwaarde. 

 

Toelichting 

In 2018 heeft de Algemene Vergadering besloten over de ‘Renovatie en verduurzaming van 

gemaal Vissering’ (project Vissering). Daarbij is tevens besloten dat het creëren van 

maatschappelijke meerwaarde binnen de scope van dit project valt, onder de voorwaarde van 

de verdere uitwerking hiervan en besluitvorming van het college.  

Voor maatschappelijke meerwaarde bij project Vissering zijn twee kansrijke scenario’s 

uitgewerkt, waarbij scenario 3 een combinatie van deze scenario’s is. Het doel daarbij is om 

duurzaamheid, waterbewustzijn en verbinding met de samenleving te stimuleren. Door deze 

verbinding creëert het waterschap draagvlak voor het gemaal, het project en het werk van het 

waterschap bij omwonenden, gebruikers en andere betrokken partijen.  

Project Vissering valt onder de categorie speciale projecten. Dit houdt in dat de Algemene 

Vergadering periodiek geïnformeerd wordt over het project. 

 

5. Revisie zeefbandpers AWZI Lelystad 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het autoriseren van de opening van een 

toekomstig investeringskrediet uit de reguliere investeringsopgave binnen het programma 

‘Schoon, gezuiverd water’, waarbij gelijktijdig een voor dit jaar geplande investering van 

hetzelfde programma wordt uitgesteld naar volgend jaar. 

 

Toelichting 

Begin 2021 is de behoefte ontstaan om voor twee investeringskredieten uit de reguliere 

investeringsopgave van het programma ‘Schoon, gezuiverd water’ een mutatie in de huidige 

investeringsplanning door te voeren.  

Het voorstel is om het investeringsproject Renovatie rioolgemaal 175 Sportlaan later uit te 

voeren (te verschuiven van begrotingsjaar 2021 naar 2022), en de investering voor het 

renoveren van de zeefbandpers op AWZI Lelystad eerder uit te voeren (te verschuiven van 

begrotingsjaar 2022 naar 2021).  

Het college is op basis van Artikel 8, lid 2 van de Verordening beleids- en 

verantwoordingsfunctie (2018) bevoegd om over deze mutatie te besluiten.  
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6. Afwegingskader Taken zelf doen of uitbesteden 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het geactualiseerde afwegingskader 

Taken zelf doen of uitbesteden en biedt dit ter kennisname aan de Algemene Vergadering aan. 

 

Toelichting 

Het afwegingskader is zorgvuldig getoetst. Op dit moment is er geen aanleiding om het 

afwegingskader inhoudelijk te wijzigen. Wel is de notitie geactualiseerd, waarbij ook het 

besluit over de verruiming van het afwegingskader uit 2017 en de relatie met de 

Samenwerkingsstrategie in het kader zijn verwerkt. Het afwegingskader is in 2015 ter 

kennisname geagendeerd in de Algemene Vergadering, vandaar dat de actualisatie ook ter 

kennisname geagendeerd wordt. 

 

7. Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Waterbeheer 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de financiële wijzigingen uit het MJOP 

Waterbeheer 2022-2025 in de Kadernota te verwerken. 

 

Toelichting 

Afgelopen jaar zijn de jaarlijkse veldinspecties uitgevoerd om het onderhoud aan watergangen 

en objecten voor de komende jaren in kaart te brengen. De resultaten van deze inspecties zijn 

verwerkt in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Waterbeheer. De actualisatie van het MJOP 

laat een negatief resultaat van € 140.000,- over de gehele begrotingsperiode zien.  

Uit de laatste inspecties blijkt dat er vanaf het jaar 2024 een dip is in het aantal kilometers 

oeveronderhoud, waardoor er minder oevers vervangen hoeven te worden. Daarentegen zorgt 

een prijsstijging van ruim 10% op inkoop van materiaal voor extra kosten. Uiteindelijk vallen 

de uitgaven voor oeveronderhoud mee ten opzichte van de vastgestelde Meerjarenbegroting 

doordat enkele oevers onder het project ‘Versnelling duurzame oevers’ uitgevoerd worden. 

De grootste tekorten zijn te vinden in het baggerwerk van stedelijke watergangen. De 

eenheidsprijzen stijgen, mede doordat een klein deel van de baggerspecie door te hoge PFAS-

waarden niet in de Vaartplas toegepast kan worden. Voor de periode vanaf 2024 is gerekend 

met hogere eenheidsprijzen, omdat de Vaartplas dan naar verwachting vol zal zijn.  

De Unie van Waterschappen heeft in 2020 vastgesteld dat het beheergebied van 

Zuiderzeeland ook de Markerwaard en een deel van het IJsselmeer omvat. Dit betekent dat de 

solidariteitsbijdragen voor beverratten- en muskusrattenbeheer toenemen. 

Op meerdere onderdelen binnen beheer en onderhoud is inflatie vastgesteld. De directie heeft 

besloten om gelden uit het inflatiebudget te heralloceren naar de beheer- en 

onderhoudsbudgetten. De herallocatie van de inflatiegelden is verwerkt in dit voorstel. 


