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1. Heroverwegen beperking medegebruik De Blocq van Kuffeler 

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers (vervangend)

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de beperking met betrekking tot uitgifte medegebruik uit 2017 voor de gronden 
rondom gemaal De Blocq van Kuffeler te handhaven;

2. Cirwinn middels een antwoordbrief van dit besluit op de hoogte te stellen;
3. de bij De Blocq van Kuffeler betrokken partijen middels een brief van dit besluit op de 

hoogte te stellen.

Toelichting
Sinds 2017 kent Waterschap Zuiderzeeland een beperking uitgifte medegebruik voor de 
gronden rondom gemaal De Blocq van Kuffeler. Het waterschap streefde voor De Blocq van 
Kuffeler naar een integrale gebiedsbenadering, waarin de eigen duurzame energieopgave met 
die van de andere gebiedspartners in samenhang werd aangepakt. Daarom werden er tijdelijk 
geen gronden vrijgegeven voor medegebruik. Het concrete gebiedsgerichte project op De 
Blocq van Kuffeler is niet meer actueel en Cirwinn heeft het waterschap gevraagd de 
beperking van het medegebruik te heroverwegen. De energie- en klimaatopgave is nog 
onverminderd actueel voor Zuiderzeeland en De Blocq van Kuffeler is een strategische 
grondpositie ten aanzien van de toekomstige duurzame energie- en klimaatopgave van het 
waterschap. Daarom handhaaft Zuiderzeeland de beperking van de uitgifte medegebruik voor 
De Blocq van Kuffeler, in ieder geval totdat de energiestrategie en klimaatagenda gereed zijn.

2. Projectplannen Duurzame Oevers 2021

Portefeuillehouder
Heemraad Piet Boer

Genomen besluit*

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 
1. de navolgende drie projectplannen Duurzame Oevers 2021 vast te stellen:

a. projectplan Kluten- en Klutendwarstocht;
b. projectplan Ramstocht;
c. projectplan Hoekwant-, Zijdenetten- en Zeebiestocht Noord en Zuid;

2. tot bekendmaken van de projectplannen over te gaan en deze gedurende zes weken 
ter inzage te leggen.

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
  aan het college van Dijkgraaf en Heemraden.
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Toelichting
In het kader van de versnelde aanleg van Duurzame Oevers 2017-2021 heeft Waterschap 
Zuiderzeeland de aanleg van in totaal 102,5 km gepland. In 2021 worden de laatste 14,1 km 
duurzame oevers aangelegd waarvan de Klutentocht, Klutendwarstocht, Ramstocht in de 
Noordoostpolder en de Zijdenettentocht, Hoekwanttocht en Zeebiestocht Noord en Zuid in de 
oostelijke Flevopolder onderdeel uitmaken. Met de aanleg van de duurzame oevers beoogt het 
waterschap de waterkwaliteit en biodiversiteit in deze watergangen te verbeteren en daarmee 
te voldoen aan de Europese doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water. De plannen worden 
medegefinancierd door de Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

3. AV-nieuwsbrief Communicatie in 2020

Portefeuillehouder
Dijkgraaf Hetty Klavers

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met de AV-nieuwsbrief ‘Communicatie in 
2020’ en de verzending hiervan naar de leden van de Algemene Vergadering.

Toelichting
Met deze nieuwsbrief wordt de Algemene Vergadering aan de hand van voorbeelden 
geïnformeerd over projecten en activiteiten waaraan Communicatie in 2020 heeft bijgedragen.


