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1. Overzicht en planning onderwerpen (beeld- en besluitvormend) 2020 in college 

van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) en Algemene Vergadering (AV) 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de planning van DenH-onderwerpen (beeld- en besluitvormend); 

2. kennisgenomen van de planning van AV-onderwerpen (beeld-, opinie- en 

besluitvormend) en de urgente onderwerpen vastgesteld; 

3. besloten de geplande besluitvormende AV-onderwerpen van 24 maart 2020 te 

agenderen voor de digitale AV-vergadering van 28 april 2020, onder voorbehoud dat 

dan digitale besluitvorming door de Algemene Vergadering kan plaatsvinden; 

4. besloten de AV-fractievoorzitters te informeren over de planning van de AV-

onderwerpen (beeld- en besluitvormend). 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten om voorlopig de beeldvormende en besluitvormende DenH-

vergaderingen audiovisueel (bijvoorbeeld via Teams) te laten plaatsvinden. Het overzicht van 

de onderwerpen geeft inzicht in het aantal te verwachten onderwerpen. Voor de Algemene 

Vergadering is een overzicht van onderwerpen voor 2020 opgesteld, waarbij aangegeven is 

welke onderwerpen urgent zijn. Het college gaat ervan uit dat vanaf half april digitale 

besluitvorming door de Algemene Vergadering kan plaatsvinden.  

 

2. Zienswijze Waddenlaan Lelystad 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft de zienswijze Waddenlaan Lelystad vastgesteld.  

 

Toelichting 

Het is niet gebruikelijk dat Waterschap Zuiderzeeland een zienswijze indient bij een andere 

overheid. In dit geval is ambtelijk besloten een pro forma zienswijze in te dienen, vanwege de 

terinzagelegging tot 19 maart. Het waterschap is door de gemeente Lelystad bij meerdere 

ruimtelijke procedures niet tijdig of niet voldoende geïnformeerd. Daarnaast verloopt de 

communicatie daarover met ambtenaren van de gemeente niet zoals we mogen verwachten.  

 

De zienswijze is gericht tegen het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning te 

verlenen voor het oprichten van 45 appartementen. Binnen het kader van de watertoets heeft 

waterschap Zuiderzeeland een wateradvies gegeven op de ruimtelijke onderbouwing van 
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bovenvermeld plan. Het wateradvies van het waterschap is niet overgenomen, waardoor de 

waterbelangen niet goed zijn meegenomen. De ruimtelijke onderbouwing van dit plan is 

daarmee inhoudelijk op het onderdeel water niet correct en volledig opgesteld. 

 

3. Reactie op besluitenlijst bestuurlijk overleg (BO) Oosterwold 26 maart 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. ingestemd met de schriftelijk reactie op de besluitenlijst van het BO Oosterwold; 

2. heemraad Poppe gemandateerd om deze reactie over te brengen aan de 

gebiedsorganisatie Oosterwold. 

 

Toelichting 

Vanwege de coronacrisis is besloten om het BO Oosterwold van 26 maart jl. niet door te laten 

gaan. In plaats daarvan is een schriftelijke reactieronde ingelast met het verzoek om uiterlijk 

op 31 maart 2020 te reageren. Op de agenda van het BO Oosterwold stond onder andere 

agendapunt 3 ‘Stand van zaken afvalwater: fase 1A: alternatieven zorgplicht + fase 1B: 

tussenstand riolering met lokale zuivering’. 

 

4. Kredietoverboeking voor project Digitalisering 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met een kredietoverboeking van 

€ 65.000,- van de nog te openen kredieten Open Data (€ 50.000,-) en Open Informatie 

(€ 15.000,-) naar het krediet van de lopende investering Digitalisering. 

 

Toelichting 

Het project Digitalisering nadert zijn afronding. Om alle producten op te kunnen leveren, is 

meer krediet nodig dan initieel aangevraagd. Met name door extra ureninzet van de 

leverancier. Voor deze kredietoverschrijding is dekking gevonden binnen het totaal van 

investeringskredieten voor de Informatiestrategie. 

 

5. Advies winningsvergunning geothermie Aardwarmte Combinatie Luttelgeest 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. ingestemd met de conceptbrief van provincie Flevoland aan het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, waarin staat dat het waterschap geen bezwaar heeft 

tegen de vergunningverlening aan Aardwarmte Combinatie Luttelgeest; 

2. besloten het college van Gedeputeerde Staten Flevoland per brief van dit besluit op de 

hoogte te stellen. 
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Toelichting 

Provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland geven 

gezamenlijk aan geen bezwaar te hebben. Deze vergunning gaat over het economisch 

alleenrecht voor de winning van aardwarmte op deze locatie. De omgevingsaspecten worden 

geborgd in de omgevingsvergunning en de effecten op de ondergrond in het winningsplan. 

 

6. Projectplannen aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. de projectplannen voor de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers in 2020 

voor de Nageler-, Colijn-, Bijl- en Neushoorntocht en een wijziging van het projectplan 

Houtribtocht (2019) vastgesteld; 

2. besloten de vijf projectplannen na bekendmaking zes weken ter inzage te leggen; 

3. de wijzigingen in de legger als gevolg van de plannen vastgesteld en heeft besloten de 

ontwerplegger ter inzage te leggen. 

 

Toelichting 

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet is het waterschap verplicht om voor de aanleg van 

een waterstaatswerk, zoals een duurzame oever, een projectplan vast te stellen. De vijf 

voorliggende projectplannen zijn onderdeel van het programma ‘Versnelling aanleg duurzame 

oevers 2017-2021’, waarin het waterschap in totaal 102 km aanlegt. Ten aanzien van de 

PFAS-problematiek moet blijken hoe de markt reageert op de nieuwe opdrachten. Wijzigingen 

in de leggerprofielen die voortvloeien uit de voorgelegde projectplannen, zijn vastgelegd in 

een ontwerplegger. Wijzigingen in de onderhoudsplicht doen zich niet voor. 

 

7. Leergang dijkgraven 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de deelname van dijkgraaf 

Klavers aan de leergang ‘Wijsheid voor waterschappen in woelige tijden’, mits deze op basis 

van het aantal aanmeldingen doorgang vindt. 

 

Toelichting 

Op verzoek van de Kring Voorzitters van Waterschappen is door de Filosofische School 

Nederland een leergang ontwikkeld speciaal voor dijkgraven. De leergang beslaat vier blokken 

van twee dagen in 2020 en 2021. De kosten bedragen maximaal € 7.900,- afhankelijk van het 

aantal deelnemers. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt besloten of de leergang 

definitief doorgaat. 

 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering  

  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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8. AV-informatiebrief Maatregelen bodemdalingsgebied Noordoostpolder 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de AV-informatiebrief over de 

stand van zaken met betrekking tot de maatregelen in het bodemdalingsgebied. 

 

Toelichting 

In het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord staat het huidige landgebruik onder 

druk doordat de bodem daalt. Naast het toenemende risico op inundatie, neemt door 

bodemdaling de drooglegging af. Daarom heeft de Algemene Vergadering op 3 juli 2018 

ingestemd met de volgende maatregelen: 

1. Verbreden Vliegtuig-d-tocht. 

2. Voortstuwerspakket: een voortstuwer in de Johannes Posttocht, een voortstuwer in de 

Hannie Schafttocht en een pompinstallatie in de Zuider-d-tocht. 

 

Conform toezegging krijgt de Algemene Vergadering - als de subsidiebeschikking binnen is, 

voorafgaand aan de aanbesteding - een informatiebrief met stand van zaken en planning. 


