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1. Biodiversiteit: korte termijn maatregelen 2020-2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stemt in met de aanpak voor de besteding van de Collegeplangelden in 2020 voor 

biodiversiteit; 

2. besluit om alvast € 20.000 van de Collegeplangelden van 2021 via de 

Meerjarenonderhoudsprogramma’s Waterbeheer beschikbaar te stellen in 2021, voor 

concrete maatregelen in beheer en onderhoud om daarmee biodiversiteit te vergroten.  

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft besloten om geld voor biodiversiteit in 2020 en 

2021 beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen in het beheer en onderhoud om de 

biodiversiteit te vergroten. 

 

2. Systematiek loonsomsturing 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen om 

in te stemmen met: 

1. de uitwerking van de systematiek van loonsomsturing; 

2. de aanpassing in het activabeleid om loonsomsturing ook voor speciale 

investeringsprojecten mogelijk te maken. 

 

Toelichting 

Loonsomsturing is nodig om als organisatie in te kunnen spelen op in- en externe 

ontwikkelingen. De wereld van arbeid verandert. Er is sprake van snel wisselende 

marktomstandigheden en behoefte aan meer flexibele dienstverbanden met verschillende 

arbeidsvoorwaarden. Ook medewerkers hebben steeds meer behoefte aan 

mobiliteitsmogelijkheden. Loonsomsturing draagt bij om als organisatie wendbaar te blijven en 

effectief en efficiënt invulling te (blijven) geven aan huidige en toekomstige opgaven. 
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3. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gelden in 2012-2022 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van ontwikkelingen binnen het GLB en het voorstel van de provincie 

Flevoland voor de inhoudelijke regionale invulling; 

2. stemt in met het verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW) om: 

a. als waterschappen tussen de 24 en 30 miljoen euro bij te dragen aan investeringen 

in GLB-watermaatregelen in 2021; 

b. waterschappen afzonderlijk in overleg met de provincie het aandeel in de vereiste 

contrafinanciering voor pijler 1 te laten bepalen; 

c. inhoud en budget voor het jaar 2022 aan te laten sluiten bij 2021; 

3. besluit om op 11 september 2020 in het overleg van de Commissie Watersystemen het 

onder 2. gevraagde kenbaar te maken door portefeuillehouder heemraad Piet Boer; 

4. besluit het AV-voorstel ter kennisgeving voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 8 september 2020 besloten om samen met 

alle andere waterschappen bij te dragen aan de financiering van watermaatregelen in het GLB 

in 2021. Voor het jaar 2022 hebben de waterschappen afgesproken om inhoudelijk en 

financieel zoveel mogelijk aan te sluiten bij het jaar 2021. 

 

4. Beslissing op bezwaar tegen afwijzen schadeclaim 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren 

inzake het bezwaar tegen het besluit van Waterschap Zuiderzeeland van 8 juni 2018. Daarbij 

is het verzoek om vergoeding van schade aan gewassen afgewezen. 

 

Toelichting 

Namens een maatschap is een schadeclaim ingediend wegens schade aan gewassen door 

werkzaamheden voor de aanleg van duurzame oevers. Op 8 juni 2018 is besloten dat de 

geclaimde schade geen gevolg is van de bedoelde werkzaamheden, waardoor het waterschap 

niet aansprakelijk is. Tegen dit besluit heeft de maatschap bezwaar aangetekend. De 

Bezwarencommissie adviseert om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft 

in lijn met dit advies besloten om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. 

 

 


