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1. Realitycheck aanbod woningbouw 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de realitycheck in het kader van de woningbouwopgave in de provincie Flevoland vast 

te stellen; 

2. de realitycheck aan te bieden door een brief te zenden aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland; 

3. de brief aan Gedeputeerde Staten en de realitycheck in afschrift te zenden aan de 

bestuurlijke contactgroep van ‘Samen maken we Flevoland’; 

4. de realitycheck ter kennisname voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

 

Toelichting 

Waterschap Zuiderzeeland heeft in het kader van het Rijksprogramma Woningbouwopgave 

vanuit zijn verantwoordelijkheid op eigen initiatief een realitycheck uitgevoerd. Met deze 

realitycheck op hoofdlijnen geeft Waterschap Zuiderzeeland aan wat de beoordeling is van het 

bod van 39.745 woningen en wat de belangrijke aandachtpunten zijn richting het definitieve 

bod en het vervolgproces. Het waterschap vraagt hierin onder meer aandacht voor 

klimaatrobuustheid door behoud van het robuuste watersysteem en bewuste keuzes tussen 

functies. Het waterschap ziet samenwerking hierin als belangrijk middel om samen te bouwen 

aan een duurzame samenleving. 

 

 

2. Actualiseren Convenant veiligheidsregio 

 

Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het geactualiseerde ‘Convenant voor 

samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Flevoland, veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht’ aan te gaan. 

 

Toelichting 

De samenwerking tussen de veiligheidsregio Flevoland en de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek is de afgelopen jaren geïntensiveerd en is het noodzakelijk om het convenant uit 

2014 aan te passen. 
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3. Video's Watervisie 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Andries Poppe 

 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de vijf video's die zijn gemaakt naar 

aanleiding van de Watervisie, breed te delen en te benutten. 

 

Toelichting 

Naar aanleiding van de Watervisie zijn vijf korte video’s gemaakt. Deze video’s worden in de 

komende weken gepubliceerd. 

 

 


