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1. Doelen Overig Water (stedelijk) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het AV-voorstel Doelen Overig Water 

(stedelijk) en legt dit besluitvormend voor aan de Algemene vergadering op 28 september 2021. 

 

Toelichting 

Zoals verankerd in het Waterbeheerplan 2016-2021, hebben het waterschap en de provincie 

middels een intensief, gezamenlijk proces met de inliggende gemeenten doelen afgeleid voor 

het stedelijk water. Deze Doelen Overig Water zijn doelen voor niet-KRW waterlichamen in 

stedelijk gebied, waarbij naast waterkwaliteit specifiek ook is afgestemd op het stedelijk gebruik 

van dit water (vaarrecreatie, hengelsport, beleving). De rollen en verantwoordelijkheden voor 

het stedelijk water zijn vastgelegd in de Maatwerk Overeenkomsten Stedelijk Water (2010). 

Hierin is vastgelegd dat het waterschap verantwoordelijk is voor het waterhuishoudkundige 

beheer. De provincie Flevoland verankert de doelen in het regionaal waterprogramma. 

 

Met het vaststellen van de Doelen Overig Water (stedelijk gebied) en de bijbehorende 

maatregelen en monitoring, wordt het stand-still-principe (géén achteruitgang) geborgd én 

wordt de waterkwaliteit, indien er sprake is van een gedegenereerde toestand, in het 

stedelijke gebied verbeterd. Voor een deel van de maatregelen geldt dat deze binnen de 

bestaande begroting van het waterschap of gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Nieuwe 

financiële consequenties zijn: 

• € 30.000,- per jaar structureel vanaf het jaar 2022 aan monitoringsinspanningen; 

• indicatief totaal € 250.000,- in de periode 2022-2025 voor ‘hotspots 

waterkwaliteitsbaggeren’ Zeewolde en Lelystad.  

Ten behoeve van dit ‘hotspots waterkwaliteitsbaggeren’ wordt in de nieuwe periode van het 

Waterbeheerprogramma een specifieke, stedelijke baggernorm ontwikkeld. Deze norm wordt 

bestuurlijk voorgelegd inclusief de bijbehorende financiële consequenties. 

 

 

2. Capaciteit muskusrattenbeheer 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor om in te 

stemmen met de extra inzet voor muskusrattenbeheer voor het terugdringen van de populatie 

muskusratten in de periode 2022 tot en met 2026.  
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Toelichting 

Afgelopen jaren is het aantal gevangen muskusratten in het beheergebied van Waterschap 

Zuiderzeeland gestegen. Dit betekent dat de populatie is gegroeid. Tegelijkertijd is landelijk de 

afspraak gemaakt muskusratten binnen 10-15 jaar terug te dringen tot de landsgrens. Om de 

populatie in ons beheergebied terug te dringen is extra personele capaciteit nodig. 

 

 

3. Autonome Ontwikkelingen Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met:  

1. het ophogen van de loonsom als gevolg van de groei van het aantal vergunningen en 

meldingen door autonome (wettelijke) ontwikkelingen; 

2. het inbrengen van het ontwerp AV-voorstel in de vergadering van 28 september 2021. 

 

Toelichting 

Het werkaanbod voor de vergunningverlening is de afgelopen jaren (fors) toegenomen als 

gevolg van verschillende regionale gebiedsontwikkelingen. Gebleken is dat de toename van 

het werkaanbod een structureel karakter heeft. Om de wettelijke taak goed en binnen de 

kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Waterbeheer en het 

uitvoeringsbeleid van Waterschap Zuiderzeeland uit te voeren, is structureel extra capaciteit 

nodig voor vergunningverlening en de administratieve ondersteuning van dit proces.  

In de Kadernota 2022-2025 is vooruitlopend op de besluitvorming een ophoging van de 

loonsom (€ 0,2 miljoen) opgenomen, om het knelpunt bij de vergunningverlening structureel 

op te lossen en te voorzien in extra capaciteit om de wettelijke opgelegde taak goed te blijven 

uitvoeren. In het AV-voorstel wordt voorgesteld om de loonsom voor vergunningverlening op 

te hogen met € 215.000,-. 

 

 

4. Agenda Biodiversiteit 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in om de Agenda Biodiversiteit besluitvormend 

voor te leggen aan de Algemene Vergadering op 28 september 2021, met als voorgesteld  

AV-besluit: 

1. in te stemmen met de Agenda Biodiversiteit, uitgaande van ambitieniveau 2-min, 

inclusief de daarmee gepaard gaande bedragen in de begroting; 

2. in te zetten op het gebruikmaken van de beschikbaar gestelde middelen van de 

provincie Flevoland volgens aangegeven groeimodel, zodat een impuls aan de 

uitvoering wordt gegeven; 

3. de ingezette koers van de Agenda Biodiversiteit in 2024 te evalueren en de ingezette 

koers waar nodig bij te stellen. 
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Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland heeft een Agenda Biodiversiteit opgesteld waarin maatregelen zijn 

beschreven om de biodiversiteit in het beheergebied te versterken. De Agenda Biodiversiteit 

wordt ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 

 

 

5. Stand van zaken Implementatie Omgevingswet  

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van de stand van zaken omtrent de implementatie van de 

Omgevingswet; 

2. besluit het bijgevoegde AV-voorstel ter kennisname te agenderen in de Algemene 

Vergadering van 28 september 2021; 

3. besluit een beeldvormende sessie voor de Algemene Vergadering op 14 december 

2021 voor te bereiden met de portefeuillehouder en de programma-directie Aan de 

Slag met de Omgevingswet. 

 

Toelichting 

Het college neemt kennis van de stand van zaken omtrent de implementatie van de 

Omgevingswet gaat de Algemene Vergadering hierover informeren. 

 

 

6. Stand van zaken gebiedsproces Zuidwest Emmeloord en ondertekening 

intentieverklaring 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met de inhoud van de intentieverklaring; 

2. stemt in met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Boer voor het 

ondertekenen van de intentieverklaring; 

3. informeert de Algemene Vergadering via de AV-informatiebrief over de ondertekening 

van de intentieverklaring en via een stuk ter kennisname over de stand van zaken 

rondom het gebiedsproces. 

 

Toelichting 

In 2017 is een gebiedsproces rondom het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord 

gestart. De doelen van het gebiedsproces waren de aanpak van acute knelpunten en 

knelpunten op de lange(re) termijn, veroorzaakt door bodemdaling in het gebied. Het acute 

probleem - de wateroverlast ten noordwesten van Schokland - is door het waterschap in 2018 

opgepakt en wordt gerealiseerd in de vorm van de voortstuwers en beheermaatregelen 

rondom de Vliegtuig-d-tocht. Het onderzoeken van alternatieven voor de lange(re) termijn 

heeft onlangs meer prioriteit gekregen. Om het belang hiervan te onderstrepen wordt een 

intentieverklaring ondertekend voor heel Flevoland, waarin alle betrokken partijen aangegeven 

vanuit hun taken en bevoegdheden volop bij te dragen aan het ontwikkelen van lange termijn 

alternatieven.  
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7. Aanleg grondwatermeetnet 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. de aanleg in 2021 en 2022 van een grondwatermeetnet volgens de 

watersysteemgerichte variant, uitgebreid met een aantal neerslagmeters; 

2. de aanleg van een proefopstelling van een meetnet volgens de rastervariant; 

3. een afschrijvingstermijn van 7 jaar van het grondwatermeetnet. 

 

Toelichting 

Het college stelt de Algemene Vergadering voor om in te stemmen met de aanleg van een 

gebiedsdekkend grondwatermeetnet. Het meetnet wordt in de periode 2021 tot medio 2022 

aangelegd. 


