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1. Opiniërende behandeling vervangen gecreosoteerde oeverbeschoeiing 

Noordoostpolder 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de voorgestelde voorkeursvariant; 

2. het ontwerp AV-voorstel en de nota ‘Plan van aanpak gecreosoteerde oever-

beschoeiing Noordoostpolder’ aan de Algemene Vergadering voor te leggen voor de 

opiniërende bespreking op 27 september 2022; 

3. opdracht te geven aan de organisatie om richting de besluitvormende behandeling van 

dit onderwerp in de Algemene Vergadering het voorstel uit te werken, om (een deel 

van) de bestemmingsreserve Duurzame Oevers over te hevelen naar een nieuw te 

vormen bestemmingsreserve Creosootvervanging, waarmee (een deel van) de lasten 

in 2023 en 2024 gedekt kunnen worden en waarmee in de toekomst schommelingen 

in kosten van jaarlijkse uitvoering opgevangen kunnen worden. 

 

Toelichting 

Op 24 november 2021 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het maatregelenpakket 

van Zuiderzeeland voor het 3e Kaderrichtlijn Water (KRW) Stroomgebiedbeheerplan. Eén van 

de maatregelen was het onderzoeken van de noodzaak van vervanging van gecreosoteerde 

oeverbeschoeiing in de Noordoostpolder en het op basis van de uitkomsten bepalen van de 

vervangingsopgave en vervolgens uitvoeren. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn in de eerste helft van 2022 beschikbaar gekomen. Hieruit 

bleek dat de polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK) fluorantheen, een prioritaire stof, 

in grote delen van de Noordoostpolder de norm overschrijdt en het zeer waarschijnlijk is dat 

gecreosoteerde oeverbeschoeiing de bron van fluorantheen is. Hierdoor is het waterschap 

vanuit de wettelijke kaders van de KRW verplicht om maatregelen te nemen. 

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de opmerkingen bij de beeldvormende 

behandeling, is een aantal scenario’s met varianten voor vervanging verder uitgewerkt. Met de 

voorgestelde voorkeursvariant wordt weliswaar niet aan de voorwaarde uit de KRW voldaan 

om de maatregel volledig voor 2033 te hebben afgerond, maar de meest vervuilde tochten - 

waaronder die met een ecologisch risico - worden wel voor 2033 aangepakt. Tevens draagt 

deze variant bij aan het vergroten van de biodiversiteit.  

 

Voor de opiniërende behandeling (op 27 september) wordt de Algemene Vergadering gevraagd 

of de geschetste scenario’s met varianten en de bijbehorende informatie voldoende basis 

bieden om eind dit jaar een besluit te kunnen nemen. 
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2. Afvalwaterakkoord Urk 2022-2030 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met: 

1. het Afvalwaterakkoord Urk 2022-2030 en dit akkoord ter besluitvorming voor te 

leggen aan de Algemene Vergadering;  

2. de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Caris tot het ondertekenen van het 

afvalwaterakkoord, onder voorbehoud van instemming door de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Met het vaststellen van het Afvalwaterakkoord Urk 2022-2030 maken gemeente Urk en 

Waterschap Zuiderzeeland nieuwe afspraken over de verdeling van de kosten en de wijze 

waarop het afvalwater doelmatig wordt ingezameld, getransporteerd en verwerkt. De 

gemeente en het waterschap streven ernaar om in goed overleg de meest doelmatige 

oplossing tegen de laagste maatschappelijke kosten te kiezen. Het doel is om de goede 

samenwerking voort te zetten. 

 

 

3. Autonome (wettelijke) ontwikkelingen toezicht en handhaving 

 

Portefeuillehouders 

Dijkgraaf Hetty Klavers en heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel over de groei van het 

werkpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving door autonome (wettelijke) 

ontwikkelingen en om daarom de loonsom op te hogen met € 400.000,- door te geleiden voor 

besluitvorming in de Algemene Vergadering van 27 september 2022. 

 

Toelichting 

Door regionale (infrastructurele) gebiedsontwikkelingen, zoals onder andere het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-projecten), woningbouwprojecten en de zon- en 

windparken, is het werkaanbod voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving de 

afgelopen jaren toegenomen en deze trend zet zich door. Extra capaciteit voor toezicht en 

handhaving op deze grote gebiedsontwikkelingen is nodig om de groei en inzet te borgen om 

zodoende toe te zien op de naleving van aan vergunningen gebonden voorschriften. Extra 

personele inzet bij Waterprocedures is hiervoor in 2021 geeffectueerd. Voor toezicht en 

handhaving heeft dit nog niet plaatsgevonden. 

 

 

4. Versterking specialistische kennis en capaciteit voor het programma Schoon 

gezuiverd water 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel Versterking 

specialistische kennis en capaciteit door te geleiden voor besluitvorming in de Algemene 

Vergadering van 27 september 2022. 
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Toelichting 

De toenemende werkzaamheden in relatie tot afvalwatertransportleidingen, zoals 

variantenstudies en samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, vraagt om uitbreiding 

met specialistische capaciteit. Een deel van de benodigde dekking is aanwezig, voor het 

resterende deel is uitbreiding van de loonsom benodigd. 

 

 

5. Presentatie veiligheidsregio Flevoland over de raakvlakken met het waterschap 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de presentatie van de veiligheidsregio Flevoland te agenderen; 

2. de presentatie over de interne crisisorganisatie te accorderen; 

3. de presentatie over de interne crisisorganisatie te agenderen voor de Algemene 

Vergadering. 

 

Toelichting 

Het college heeft besloten de presentaties over de werking van de (crisis)organisaties van 

veiligheidsregio Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland en de samenwerking tussen de 

veiligheidsregio Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland te agenderen voor de beeldvormende 

AV-vergadering van 27 september 2022. 

 

 

6. Aanwijzen kades als waterstaatswerk overige waterkering 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het ontwerp AV-voorstel Kades ’t Bovenwater, 

Tollebeek en Kassengebied Almere aan te wijzen als waterstaatswerk ‘overige waterkering’ en 

deze status vast te leggen in de keur (waterschapsverordening) en legger door te geleiden 

voor besluitvorming in de Algemene Vergadering van 27 september 2022. 

 

Toelichting 

In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland liggen verschillende binnendijkse kades. 

In 2015 heeft het college besloten om de consequenties van het aanwijzen van vier van deze 

kades als 'overige waterkering' verder uit te werken. In 2016 heeft de provincie Fryslân de 

kade bij Lemmer aangewezen als regionale waterkering. De drie overgebleven kades (’t 

Bovenwater, Tollebeek en Kassengebied Almere) hebben een belangrijke functie, omdat ze bij 

hevige neerslag wateroverlast in het achterliggende gebied voorkomen. De kades hebben 

momenteel geen formele status. Dit betekent dat de instandhouding en (voor twee van de drie 

kades) het beheer en onderhoud niet goed is geborgd.  

 

 

7. Register geheimhouding 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van de aanpassing van het Register Geheimhouding aan de Wet open 

overheid (Woo); 

2. het Register Geheimhouding ter kennisname voor te leggen aan de Algemene 

Vergadering. 

 

Toelichting 

Het Register Geheimhouding is bedoeld om de Algemene Vergadering een actueel in- en 

overzicht te geven van de stukken waarop geheimhouding is gelegd. Twee keer per jaar wordt 

het overzicht geactualiseerd. Hierbij wordt gekeken of er nieuwe geheime stukken zijn en of er 

stukken zijn waar de geheimhouding van opgeheven kan worden. Hiermee wordt voldaan aan 

het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) dat informatie in beginsel openbaar is. Er 

zijn op dit moment geen stukken waar de geheimhouding van opgeheven kan worden. 

 

 

8. Archiefzorg 2021 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van het verslag Archiefzorg 2021 Waterschap Zuiderzeeland, waarin 

zijn opgenomen: 

a. de bevindingen van de archivaris; 

b. de maatregelen ten aanzien van de geconstateerde aandachtspunten; 

2. dit verslag als toezichtinformatie te verzenden aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Flevoland; 

3. dit verslag ook aan de Algemene Vergadering aan te bieden als 

verantwoordingsinformatie over de archiefzorg in 2021. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland heeft als overheid een wettelijke verplichting voor archiefzorg. De 

waterschapsarchivaris brengt hierover jaarlijks verslag uit aan het college van Dijkgraaf en 

Heemraden.  

 

 

9. Voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) GBLT 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene Vergadering kennis te laten nemen van het voorstel tot wijziging van de 

GR GBLT; 

2. de Algemene Vergadering voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactie 

op het voorstel voor wijziging van de GR GBLT en het handvest potentiële deelnemers. 
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Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland is deelnemer van de GR GBLT. GR GBLT heft en int de 

waterschapbelastingen namens ons waterschap en een aantal andere waterschappen en 

gemeenten. Om de regeling ook voor de toekomst goed te laten werken, stelt het GBLT nu 

voor om de regeling op een beperkt aantal punten aan te passen. 

 

 

10. Aanpak Wet Banenafspraak en inclusiviteit 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de gewijzigde aanpak voor het realiseren van banen voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

2. de Algemene Vergadering kennis te laten nemen van deze gewijzigde aanpak; 

3. de Algemene Vergadering te vragen de loonsom hiervoor structureel met € 215.000,- 

te verhogen. 

 

Toelichting 

Het college stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met een structurele uitbreiding 

van de loonsom. Met deze uitbreiding worden nieuwe banen voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt gerealiseerd. Dit draagt bij aan de invulling van onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en ‘inclusief werkgeverschap’. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke 

verplichting in het kader van de Wet Banenafspraak. 


