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1. Begrotingswijziging Omgevingswet 2020 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt een begrotingswijziging van € 85.000,- voor het 

programma Bestuur & Omgeving voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

De begrotingswijziging is nodig voor het opstellen van de Waterschapsverordening. Dit is één 

van de belangrijkste activiteiten in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. De 

verwachting was dat deze werkzaamheden voor een belangrijk deel gerealiseerd zouden zijn in 

2019, maar hierin is vertraging ontstaan. Voor het opstellen van deze verordening is daarom 

in 2020 extra capaciteit nodig, waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. Het door 

het kabinet voorgestelde uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft hierop geen 

invloed. Zuiderzeeland gaat door met de voorbereidingen op de invoering van de wet. 

 

2. Begrotingswijziging Oosterwold 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt een begrotingswijziging van € 50.000,- voor het 

programma Bestuur & Omgeving voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

In tegenstelling tot 2018 en 2019 is in de begroting 2020 geen budget opgenomen voor het 

programma Oosterwold. De ontwikkeling van Oosterwold loopt nog door in 2020. Dit is langer 

dan oorspronkelijk verwacht. De extra middelen in 2020 zijn nodig voor de aansturing van het 

programma Oosterwold, zoals de uitwerking van deelonderwerpen, (juridisch) advies, 

vergunningverlening en programmabegeleiding. Verder is Oosterwold als speciaal project 

benoemd door de Algemene Vergadering in december 2019. Dit vraagt naar verwachting meer 

capaciteit voor het bestuurlijk proces.  

 

In het bestuurlijk overleg Oosterwold is afgesproken dat Zuiderzeeland een deel van de in 

2019 gemaakte kosten vergoed krijgt. Het gaat om een bedrag van ca. € 94.000,-. Met deze 

vergoeding was geen rekening gehouden in de begroting 2019 en heeft bij de jaarrekening 

geleid tot een positief resultaat binnen het project Oosterwold. Ook is afgesproken dat 

Zuiderzeeland in 2020 voorstellen kan doen voor vergoeding van kosten. Het gaat hierbij om 

kosten voor o.a. advies bij vergunningen, monitoring van IBA’s, uitwerking van het 

watersysteem conform bestemmingsplan en kosten voor monitoring oppervlaktewater-
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kwaliteit en grond- en oppervlaktewaterpeilen. Het is op voorhand echter niet duidelijk of door 

de gebiedsorganisatie wordt ingestemd met de voorgestelde vergoeding van kosten en 

wanneer de gelden door het waterschap kunnen worden ontvangen. 

 

3. Ondertekening convenant ‘Veiligheid buitendijkse ontwikkelingen’ 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van het convenant ‘Veiligheid buitendijkse ontwikkelingen' en het 

verzoek van de provincie Flevoland om dit alsnog te ondertekenen; 

2. ingestemd met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Vereijken om dit 

convenant namens Waterschap Zuiderzeeland te ondertekenen. 

 

Toelichting 

Op 15 mei 2018 heeft het college ingestemd met het afsluiten van het convenant ‘Veiligheid 

buitendijkse ontwikkelingen’. In het convenant is uitgewerkt wat de rol van provincie, 

gemeenten en waterschap is bij (nieuwe) buitendijkse ontwikkelingen. Door de verkiezingen, 

de vorming van nieuwe colleges en personele wisselingen bij de provincie heeft de 

ondertekening nog niet plaatsgevonden. De provincie vraagt nu om het convenant te 

ondertekenen. Er is één inhoudelijke wijziging. Op verzoek van enkele gemeenten ondertekent 

de Veiligheidsregio Flevoland het convenant ook. De rol en verantwoordelijkheden van de 

Veiligheidsregio bij buitendijkse ontwikkelingen zijn toegevoegd aan het convenant. 

 

4. Wijzigingen legger en peilbesluit voor Havenkwartier Zeewolde 

 

Portefeuillehouders 

Heemraad Tom Vereijken en heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden:  

1. heeft het besluit legger primaire keringen vastgesteld*; 

2. heeft het besluit legger regionale keringen vastgesteld*; 

3. legt het peilbesluit Havenkwartier ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

In de gemeente Zeewolde is het Havenkwartier gerealiseerd. De situatie in het veld is hierdoor 

behoorlijk veranderd. Deze veranderingen zijn doorgevoerd in de ontwerpbesluiten legger 

primaire en regionale keringen, onderdeel Havenkwartier. Ook voor het peilbesluit heeft de 

verandering effect gehad. Die veranderingen zijn doorgevoerd in het vigerende peilbesluit 

Hoge Vaart en Zuidlob. De ontwerpbesluiten voor de leggers primaire keringen en regionale 

keringen, onderdeel Havenkwartier, en de herziening van het peilbesluit hebben ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering  

  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. 


