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1. Voorjaarsnota 2021-2024 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. stelt de Algemene Vergadering voor om: 

• in te stemmen met het opnieuw ter discussie stellen van 10 bestuurlijke 

keuzes (A-B, D-K); 

• het budget van de Rekenkamercommissie wel/niet te halveren (bestuurlijke 

keuzes C); 

• de Voorjaarsnota 2021-2024 vast te stellen als kader voor het opstellen van de 

Meerjarenbegroting 2021-2024; 

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

3. stelt de notitie ‘Verantwoording traject bestuurlijke keuzes’ vast en biedt deze als 

bijlage bij de Voorjaarsnota 2021-2024 aan de Algemene Vergadering aan. 

 

Toelichting 

De Voorjaarsnota is bedoeld om de Algemene Vergadering te ondersteunen bij het maken van 

een integrale afweging en het stellen van kaders en prioriteiten voor het opstellen van de 

Meerjarenbegroting. In de aanloop naar de Voorjaarsnota heeft het college de huidige 

begroting grondig bekeken. Hieruit bleek dat de huidige taakuitoefening gebaseerd is op 

weloverwogen genomen besluiten en dat het college nog steeds achter deze eerder gemaakte 

keuzes staat. Daarnaast is het college een aantal onderwerpen tegengekomen waarvan de 

basis voor de toekomst onvoldoende op orde is. Het college stelt de notitie waarin dit is 

verwoord aan de Algemene Vergadering als bijlage bij de Voorjaarsnota beschikbaar. Verder 

heeft het college de actualisatie van de planning van de reguliere investeringen vastgesteld. 

Ook heeft het college besloten de Voorjaarsnota aan de Algemene Vergadering voor te leggen 

als kader voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024. 

 

 

2. Kaders Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) projecten 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het AV-voorstel ‘Kaders HWBP-

projecten’ en legt dit ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van 30 juni 2020. 
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Toelichting 

De dijkversterkingsopgave van Waterschap Zuiderzeeland is een speciale investering. Via de 

‘Kaders HWBP-projecten’ geeft de Algemene Vergadering sturing aan deze opgave. 

Voorafgaand aan elk nieuw versterkingsproject wordt de Algemene Vergadering gevraagd om 

in te stemmen met de aanmelding bij het HWBP-programmabureau. Daarnaast is specifiek 

voor de versterking van de IJsselmeerdijk nu gevraagd om een wijziging voor het HWBP- 

programma vast te stellen. Deze wijziging wordt tevens doorgevoerd in de 

investeringsplanning voor de IJsselmeerdijk.  

 

3. Juridische procedure project Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met: 

1. het starten van een juridische procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw; 

2. de AV-informatiebrief en de verzending hiervan aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Tijdens de ontwerpfase in project Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering is een 

verschil van inzicht ontstaan tussen opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland en 

opdrachtnemer SPIE Nederland B.V. Het gaat hierbij over de interpretatie van het contract. 

De interpretatie van SPIE heeft nadelig effect op de omvang van de werkzaamheden die SPIE 

gaat uitvoeren om het gemaal te renoveren en te vernieuwen. De geschatte financiële waarde 

van de discussie is circa € 500.000. Diverse gesprekken zijn gevoerd met SPIE om te komen 

tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Ook is op basis van een goed onderbouwde 

ingebrekestelling en een staat van verzuim een betaalstop toegepast. Dit heeft echter niet het 

gewenste effect gehad. Beide partijen laten de kwestie voorkomen bij de Raad van Arbitrage 

voor de Bouw. De verwachting is dat de juridische procedure enkele maanden gaat duren. 

 

4. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden:  

1. heeft kennisgenomen van het Jaarverslag VTH 2019; 

2. legt het Jaarverslag VTH 2019 ter kennisgeving voor aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Het Jaarverslag VTH 2019 geeft een terugblik op de uitgevoerde activiteiten (werkzaamheden) 

en doelen van vorig jaar. Leidraad hiervoor was het ‘Uitvoeringsprogramma VTH 2019’. Het 

waterschap 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. 

 


