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1. Blue Deal Fase 2 voorstel voor Awash, Ethiopië 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Jo Caris 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 
1. het projectvoorstel ‘Multi Annual Plan 2023-2026' in te dienen bij het Programmabureau 

Blue Deal; 
2. in te stemmen met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Caris om het Water 

Partnership Agreement 'Blue Deal Awash Partnership Program - together stronger, stronger 
together' en het 'Agreement of Cooperation between the Association of Dutch Water 

Authorities (DWA, UvW) and Waterschap Zuiderzeeland' te ondertekenen, zodra het 
projectvoorstel is goedgekeurd door de Stuurgroep Blue Deal; 

3. de schriftelijke mededeling naar de Algemene Vergadering te sturen. 
 

Toelichting 

Het college heeft op 18 oktober 2022 ingestemd met het 2e fase Blue Deal Awash meerjarenplan 

en bijbehorende overeenkomsten. Na goedkeuring door de Blue Deal Stuurgroep, krijgt onze 
langjarige samenwerking met de Ethiopische overheden uit de 1e fase van de Blue Deal hiermee 
een vervolg. Deze samenwerking draagt bij aan een beter waterbeheer in het Awash Basin, onder 
andere door een eerlijkere verdeling van water tijdens droogte en aanpak van vervuiling door 
industrieën. De uitgaven worden gedekt door externe financiering. Het college stelt de Algemene 

Vergadering via een schriftelijke mededeling van dit besluit op de hoogte. 
 

 

2. Antwoordnotitie schriftelijke vragen fractie Water, Wonen en Natuur 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Jo Caris 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de antwoordnotitie schriftelijke vragen PFAS van fractie Water, Wonen en Natuur naar de 
Algemene Vergadering te sturen. 

 
Toelichting 

Op 20 september 2022 heeft mevr. Ottens namens de fractie Water, Wonen en Natuur 
schriftelijke vragen gesteld over het effluent van AWZI Lelystad en de effecten op omliggend 
water. In de antwoordnotitie staat de schriftelijke beantwoording op deze vragen. 

 
 

3. Waterbeschikbaarheid 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Piet Boer 
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Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering via een technische 

briefing te informeren over het uitgevoerde onderzoek naar waterbeschikbaarheid. 
 

Toelichting 

Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de huidige waterbeschikbaarheid en de 
verwachtingen voor de toekomst. Het college van Dijkgraaf en Heemraden wil de Algemene 
Vergadering in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de resultaten en achtergronden en 
de mogelijkheid bieden om hier vragen over te stellen. Hiervoor wordt een informele technische 

briefing georganiseerd. 
 
 

4. Verslagen besloten beeldvormende Algemene Vergadering 
 

Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 

 

Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel over de vaststelling van de 
verslagen van de besloten beeldvormende AV-vergaderingen over de stand van zaken Leemtocht 
(16 november 2021) en over de stand van zaken Windpark Hanze (15 juni 2022) aan de 

Algemene Vergadering ter besluitvorming voor te leggen. 
 

Toelichting 

De verslagen van de besloten beeldvormende AV-vergaderingen over de stand van zaken 
Leemtocht en de stand van zaken Windpark Hanze zijn nog niet door de Algemene Vergadering 
vastgesteld. Het college doet de Algemene Vergadering een voorstel voor de wijze waarop dit 

gedaan kan worden. 
 
 


