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1. Interbestuurlijk toezicht afvalwater Oosterwold  

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. met terugwerkende kracht de reactie van Waterschap Zuiderzeeland over het  

interbestuurlijk toezicht op afvalwater Oosterwold vast te stellen die op 25 juli 2022 

naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland is verstuurd;  

2. vast te stellen dat de stukken over het interbestuurlijk toezicht direct na het 

verzenden van de reactie aan het college van Gedeputeerde Staten gepubliceerd zijn 

voor de Algemene Vergadering en ter kennisname geagendeerd zijn in de AV-

vergadering van 27 september 2022. 

 

Toelichting 

Op 6 juli 2022 ontving het college van Dijkgraaf en Heemraden een brief van de provincie 

Flevoland over interbestuurlijk toezicht op het dossier afvalwater Oosterwold. De provincie 

constateert dat er op basis van de ‘Beleidskaders generieke instrumenten interbestuurlijk 

toezicht Flevoland’ sprake is van actief toezicht op het waterschap (fase 3 van 6 van de 

interventieladder). Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft Gedeputeerde Staten per 

brief geïnformeerd over zijn zienswijze op het interbestuurlijk toezicht op het waterschap. In 

de brief geeft het college aan dat afschaling van de interventieladder passender lijkt en dat het 

college inzet op een goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, onderlinge dialoog en 

het maken van duidelijk afspraken over het vervolgproces. 

 

 

2. Benoeming leden centraal stembureau 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de volgende personen te benoemen als lid van het centraal stembureau (en 

hoofdstembureau) waterschapsverkiezingen 2023:  

a. Lida Schelwald-Van der Kley, plaatsvervangend voorzitter; 

b. Laetitia Vos, lid; 

c. Jan van Oorschot, lid;  

d. Sibo Wignand, lid; 

e. Marjolein Oldenbeuving, plaatsvervangend lid; 

f. Anniek van Wezel, plaatsvervangend lid;  

g. Ilse Gnodde, plaatsvervangend lid; 
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2. te bepalen dat deze benoeming ingaat per 1 september 2022. 

 

Toelichting 

Op grond van de Kieswet benoemt het dagelijks bestuur van het waterschap de leden van het 

centraal stembureau (en hoofdstembureau). De benoeming geldt voor vier jaren. De 

zittingstermijn van het huidige stembureau verloopt op 1 september 2022. Om een aantal 

rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, dient per deze datum een nieuwe centraal 

stembureau (en hoofdstembureau) benoemd te worden. 

 

 

3. Begrotingswijziging waterkwaliteitsdoelen natuur, landbouw en 

bedrijventerreinen uit collegeplan 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het aanbieden van een 

begrotingswijziging aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

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

‘doelgroepbenadering en samenwerking’. Voor de periode 2022-2023 zijn de volgende 

budgetten beschikbaar: 

• 2022: € 165.000; 

• 2023: €   25.000. 

 

Voor 2022 was een bedrag van € 70.000 gereserveerd voor het verbeteren van de 

waterkwaliteit Harderbroek, een natuurgebied in eigendom van de Vereniging 

Natuurmonumenten. Dit budget is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor baggeren. 

Natuurmonumenten heeft aangegeven dat de planvoorbereiding vertraging heeft opgelopen, 

waardoor de baggerwerkzaamheden pas in 2023 zullen worden uitgevoerd. In verband met de 

vertraagde uitvoeringsperiode wordt voorgesteld de Algemene Vergadering een 

begrotingswijziging voor te leggen voor inzet van de overblijvende middelen in 2023. 

 

 


