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1. Begrotingsproces: Kadernota 2022-2025 

 

Portefeuillehouder 

Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stelt de Algemene Vergadering voor om de Kadernota 2022-2025 vast te stellen als 

kader voor het opstellen van de Meerjarenbegroting 2022-2025; 

2. stemt in met de actualisatie van de planning van de investeringen. 

 

Toelichting 

Het begrotingsproces start met het opstellen van de kadernota. De kadernota is bedoeld om 

de Algemene Vergadering te ondersteunen in het maken van een integrale afweging en het 

stellen van kaders en prioriteiten voor het opstellen van de Meerjarenbegroting 2022-2025. De 

kadernota beschrijft een periode van vier jaar, maar kijkt ook nadrukkelijk naar de periode 

daarna. In die context beschouwt het college de opgaven en de financiële consequenties 

daarvan. Het college legt de Kadernota 2022-2025 ter vaststelling voor aan de Algemene 

Vergadering op 6 juli 2021. De Algemene Vergadering houdt dan daarbij de algemene 

beschouwingen. 

 

 

2. Strategie afvalwaterketen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de ontwerp AV-voorstellen integrale 

Aanpak Afvalwater Flevoland en legt deze ter besluitvorming voor aan de Algemene 

Vergadering op 6 juli 2021. 

 

Toelichting 

Met de AV-voorstellen wordt gekozen voor een samenhangend integraal verhaal 

voor de afvalwaterketen. Hiermee wordt ook gepoogd om de besluitvorming overzichtelijk te 

houden. Onderdeel hiervan is het vrijgeven van voorbereidingskredieten voor de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Almere en AWZI Zeewolde. Het AV-voorstel over de 

integrale Aanpak Afvalwater Flevoland fungeert als een kapstok voor de andere voorstellen. 
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3. Bestedingsdoelen collegeplanmiddelen ‘Doelgroepbenadering en samenwerking’ 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. de voorgestelde bestedingsdoelen voor de collegeplanmiddelen behorende bij de 

doelstelling ‘Doelgroepbenadering en samenwerking’; 

2. het aanbieden van bijgaande begrotingswijziging aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

In het collegeplan 2019-2023 zijn budgetten gereserveerd voor het onderwerp 

‘Doelgroepbenadering en samenwerking’. Voor de periode 2021-2023 zijn nog budgetten 

beschikbaar. Het voorstel is om het resterende budget te besteden aan een 

andere doelgroep uit het Collegeplan, de natuurpartners. Specifiek gaat het om een bijdrage 

aan het verbeteren waterkwaliteit Zuigerplas en het verbeteren waterkwaliteit Harderbroek. 

 

 

4. Toezicht en handhaving IBA’s Oosterwold 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met: 

1. het voorstel om de opschorting van de handhaving in Oosterwold voort te zetten voor alle 

bewoners die deelnemen aan het twee jaar durende verbetertraject IBA’s Oosterwold; 

2. het teruggaan naar de reguliere toezicht en handhaving op de lozingsvergunning na 

afloop van het verbetertraject van twee jaar, voor bewoners die het lozen met een IBA 

willen blijven voortzetten; 

3. het uitwerken van een vergunning- en handhavingsstrategie voor lozingssituaties die niet 

effectief met (kavelweg)riolering zijn aan te sluiten op het gemeentelijk transportriool; 

4. het voorstel om de Algemene Vergadering-kennis te laten nemen van het besluit van het 

college door middel van de voorgestelde notitie.  

 

Toelichting 

In 2019 besloot het college voor onbepaalde tijd te stoppen met de handhaving op lozingen 

van systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) in Oosterwold. Een groot 

deel van de IBA’s kon niet voldoen aan de lozingsnormen uit de lozingsvergunning. 

Belangrijkste reden was dat handhaven zou niet leiden tot het gewenste effect, namelijk het 

goed functioneren van de IBA’s. In 2021 en 2022 wordt in gebied 1a (het gebied in fase 1 van 

Oosterwold dat in ontwikkeling is) een gemeentelijk transportriool aangelegd. Bewoners 

kunnen met hun eigen kavelwegriool aansluiten op het gemeentelijk transportriool. Hiermee 

ontstaat ervoor lozers een alternatief voor het lozen met de IBA.  

 

Daarnaast voert de gebiedsorganisatie in samenwerking met de gemeente Almere en het 

waterschap de komende twee jaar een verbetertraject uit. Het verbetertraject vindt plaats in 

het kader van de gemeentelijk zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater. In dit 

traject worden bewoners en leveranciers van IBA-systemen gefaciliteerd bij het goed laten 
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functioneren van de IBA. Het waterschap gaat wel de handhaving op de verleende 

lozingsvergunning weer uitvoeren voor bewoners die na afloop van het verbetertraject willen 

blijven lozen met de IBA op oppervlaktewater. De handhaving blijft gedurende het 

verbetertraject opgeschort voor de deelnemers aan het traject. Voor bewoners die niet mee 

willen werken het aan het verbetertraject, wordt de handhaving per direct weer uitgevoerd. 

Voor situaties die maatwerk vragen (zoals het niet kunnen aansluiten op het riool), werkt het 

waterschap een vergunning- en handhavingsstrategie uit. 

 

 

5. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers  

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van het Jaarverslag VTH 2020; 

2. besluit het Jaarverslag VTH 2020 ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering aan 

te bieden. 

 

Toelichting 

Het Jaarverslag VTH 2020 geeft een terugblik op de uitgevoerde activiteiten en doelen van 

vorig jaar. Leidraad hiervoor was het ‘Uitvoeringsprogramma VTH 2020’. Waterschap 

Zuiderzeeland is wettelijk verplicht om periodiek te rapporteren over de uitgevoerde 

activiteiten en het bereiken van de gestelde doelen in het kader van toezicht en handhaving.  

 

 

6. Projectplan verleggen aanvoersloot NOP 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het projectplan voor het verleggen van een wateraanvoersloot in de Noordoostpolder 

vast te stellen; 

2. tot bekendmaken van het projectplan over te gaan en deze gedurende zes weken ter 

inzage te leggen. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland moet in het wateraanvoergebied landeigenaren voorzien van 

voldoende water. In het wateraanvoergebied ten noorden van het Kuinderbos lukt dit niet 

altijd. Om de wateraanvoer daar te verbeteren, is er behoefte aan een verbindingsloot. 

Hierdoor wordt de doorstroming verbeterd. Dit maakt het makkelijker om water te kunnen 

‘sturen’ en mogelijk levert dit zelfs een waterbesparing op. Door de (deels) natuurvriendelijke 

inrichting worden natuurwaarden verbeterd. 

 

 

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

  het college van Dijkgraaf en Heemraden. 


