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1. Benoeming leden Bezwarencommissie 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor: 

1. de volgende personen te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de 

Bezwarencommissie Drents Overijsselse Delta-Zuiderzeeland met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2020: 

Functie Naam Woonplaats 

Voorzitter Mr. R. (Roel) Brandwijk Brandwijk 

Lid Mr. J.H. (Jeroen) Kerver Groningen 

Lid Mr. ir. M.J. (Ina) Kraak Deventer 

Lid Mr. T.N. (Jettie) Lont Zwolle  

Lid Mr. F. (Folkert) de Meer Burgum 

2. de genoemde leden voor een periode van vier jaar te benoemen; 

3. de vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie Drents Overijsselse Delta-

Zuiderzeeland te bepalen op € 300,- per dagdeel voor de voorzitter en € 265,- per 

dagdeel voor de overige leden en op dit punt de verordening Geldelijke Voorzieningen 

Commissieleden aan te passen; 

4. dat dit bedrag jaarlijks geïndexeerd kan worden conform het 

consumentenprijsindexcijfer (CPI) en op dit punt de verordening Geldelijke 

Voorzieningen Commissieleden aan te passen; 

5. de verordening Behandeling Bezwaren aan te passen conform de voorgestelde lijst. 

 

Toelichting 

De Waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta hebben besloten tot het 

instellen van een nieuwe gezamenlijke bezwarencommissie. De voorgedragen commissie heeft 

volgens de selectiecommissies een evenwichtige samenstelling gelet op juridische en 

technische kennis, leeftijd, meer en minder ervaring, man en vrouw. De Algemene 

Vergadering gaat over de benoeming van leden van de bezwarencommissie en de aanpassing 

van de verordening Behandeling Bezwaren en de vergoeding voor commissieleden. 

 

2. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden geeft heemraad Poppe het mandaat om het 

bestaande beleid van Waterschap Zuiderzeeland wat betreft opwekking en gebruik van 

duurzame energie in te brengen in de concept RES. 

  

Toelichting 

In de RES Flevoland werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met gemeenten, provincie, 

bedrijven en maatschappelijke partners, om de bijdrage vanuit Flevoland te bepalen aan de 

doelstelling om in 2030 in Nederland 35 TWh duurzame energie op te wekken. Waterschap 

Zuiderzeeland is partner in de totstandkoming van het RES-bod en brengt het bestaande 

beleid van het waterschap voor opwekking en gebruik van duurzame energie in.  

 

3. Evaluatie verkiezingen 2019 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van de evaluatie van de Waterschapsverkiezingen 2019;  

2. besloten de evaluatie ter kennisgeving aan te bieden aan de Algemene Vergadering op 

11 februari 2020. 

  

Toelichting 

Na afloop van de verkiezingen in maart 2019 zijn evaluaties uitgevoerd, zowel binnen 

waterschap Zuiderzeeland als landelijk bij de Unie van Waterschappen, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de Kiesraad. De belangrijkste bevindingen van deze evaluaties zijn 

opgenomen in dit AV-voorstel. 

 

4. Termijnagenda 2020 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden legt de definitieve AV-termijnagenda 2020 ter 

vaststelling voor aan de Algemene Vergadering. 

  

Toelichting 

De Algemene Vergadering heeft tijdens de beeldvormende behandeling op 17 december 2019 

geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld op de concept Termijnagenda 2020. Vandaar dat nu 

de definitieve AV-termijnagenda 2020 ter vaststelling wordt voorgelegd. 
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5. Overeenkomst Grensoverschrijdend afvalwater met Waterschap Drents 

Overijsselse Delta (WDOD) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met de overeenkomst 

Grensoverschrijdend afvalwater tussen WDOD en Waterschap Zuiderzeeland.  

 

Toelichting 

De afgelopen twee jaar zijn gesprekken gevoerd met WDOD voor een nieuwe overeenkomst 

voor de vergoeding van het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater. Grensoverschrijdend 

afvalwater wordt ingezameld in het ene waterschap (Zuiderzeeland) en gezuiverd door het 

andere waterschap (WDOD). Dit geldt voor enkele kleine gebieden in het beheergebied van 

Zuiderzeeland. De verwachting is dat in 2020 een overeenkomst met Wetterskip Fryslân volgt. 


