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1. Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) projectgebonden eigen bijdrage 

waterschappen 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de heemraad voor het overleg van de Commissie Waterkeringen (CWK) van 

14 september 2022 de volgende standpunten vanuit het college mee te geven: 

• Waterschap Zuiderzeeland onderschrijft de alliantieprincipes, inclusief 

solidariteit, daarom is een oplossing nodig; 

• Zuiderzeeland vindt dat een sluitende oplossing niet in financiële verslaggeving 

is te vinden, maar in het aanpassen van de subsidieregeling; 

• de voorkeur uit te spreken voor variant 4. De bedragen die overblijven, omdat 

de projectgebonden eigen bijdrage minder dan 10% is, worden in een centrale 

voorziening ondergebracht om overschrijdingen van de projectgebonden 

bijdrage uit te betalen; 

2. in afwachting van de landelijke uitwerking, bij de Jaarstukken 2022 aan de Algemene 

Vergadering voor te stellen het voorziene voordelige resultaat op de verkenningsfase 

IJsselmeerdijk te storten in een nieuwe bestemmingsreserve. 

 

Toelichting 

Op verzoek van het programmabestuur HWBP is een landelijke analyse uitgevoerd naar de 

projectbijdragen die waterschappen leveren aan dijkversterkingsprojecten. Uit de analyse 

blijkt dat de gemaakte landelijke afspraak voor projectbijdragen in de praktijk anders uitpakt. 

 

Zuiderzeeland staat aan de vooravond van grote versterkingen, zoals de IJsselmeerdijk. Het is 

daarom van belang dat we nu landelijk goede afspraken maken hoe we hiermee omgaan. 

Voorop staat dat we als Zuiderzeeland de kernwaarde ‘solidair’ in het alliantieprincipe 

onderschrijven. Daar hoort bij dat waterschappen, gemiddeld gezien, hun projectbijdrage 

leveren. Het college kiest voor variant 4 (hanteren van een centrale voorziening) om aan de 

heemraad mee te geven als inbreng in de landelijke bespreking van de CWK. 

 

 

2. Wet open overheid (Woo) verzoek Windpark Hanze, heroverweging 

geheimhouding 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden: 

1. neemt kennis van het verzoek van Omroep Flevoland op grond van de Woo; 

2. neemt kennis van de DenH-voorstellen die onder de reikwijdte van het verzoek vallen: 

a. voor de voorstellen waar geen geheimhouding op rust, neemt het college kennis 

van de concept geredigeerde stukken; 

b. voor de voorstellen waar geheimhouding op rust, besluit het college om deze 

geheimhouding niet op te heffen; 

3. besluit de Algemene Vergadering voor te stellen om de opgelegde geheimhouding op 

de genoemde stukken te heroverwegen en niet op te heffen. 

 

Toelichting 

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Woo tot openbaarmaking van informatie die 

betrekking heeft op de deelname van het waterschap in Windpark Hanze, besluit het college 

om de geheimhouding die op een aantal documenten rust niet op te heffen. Het college stelt 

de Algemene Vergadering voor om de geheimhouding die op een aantal AV-stukken is gelegd 

eveneens niet op te heffen. 

 


