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1. Begroting 2023 en 2026 

 
Portefeuillehouder(s) 

Tom Vereijken  

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met het ontwerp AV-voorstel, het document van de 
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en de belastingverordeningen en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de AV op 23 november 2022; 

2. in te stemmen met de uitvoeringsinformatie, onder voorbehoud van vaststelling van de 
Begroting 2023 door de AV op 23 november 2022; 

3. geheimhouding op te leggen op bijlage f bij dit DenH-voorstel kredietverlening investeringen 
(bij het AV-voorstel straks genummerd als bijlage e) vanwege het economische en financiële 
belang van het waterschap. 

 

Toelichting 
In de Waterschapswet is opgenomen dat het college jaarlijks een ontwerpbegroting en 
meerjarenraming aanbiedt aan de Algemene Vergadering. De stukken voor de besluitvorming in de 
Algemene Vergadering zijn bijgevoegd in de bijlagen. Het college heeft ingestemd met het ter 
besluitvorming aanbieden van de stukken van de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

aan de Algemene Vergadering op 23 november 2022. 
 

 

2. Besluitvormingsproces Voorstuwers 

 
Portefeuillehouder(s) 
Piet Boer 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene Vergadering te informeren dat de ‘Maatregelen watersysteem 
bodemdalingsgebied zuidwest Emmeloord’, waartoe op 3 juli 2018 is besloten, niet kunnen 
worden uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde kaders; 

2. daartoe bijgevoegd stuk ter kennisname te agenderen voor de Algemene Vergadering van  

23 november 2022; 
3. vervolgens met betrokkenen en belanghebbenden in het gebied hierover in gesprek te gaan 

en mede op basis van de uitkomst daarvan nadere besluitvorming door de Algemene 
Vergadering voor te bereiden. 

 
Toelichting 
In het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord leidt voortgaande bodemdaling tot steeds 

hogere grondwaterstanden. Daarnaast leidt de bodemdaling tot een hogere kans op inundatie. 
Onderzoek in de jaren 2008-2012 wees uit dat de wateropgave hier met technische maatregelen niet 
kosteneffectief en niet duurzaam kan worden opgelost.  
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Naast bodemdaling vergroot ook klimaatverandering de kans op wateroverlast. Met betrokkenen in 
het gebied zijn oplossingen voor de korte termijn verkend. Op lange termijn is enkel verandering in 

grondgebruik mogelijk.  
 
Dat heeft geleid tot het besluit van de Algemene Vergadering op 3 juli 2018 om in het gebied tijdelijk 

technische maatregelen te treffen om het huidige grondgebruik nog enige tijd mogelijk te maken in 
afwachting van een duurzame oplossing. De beoogde maatregelen verkleinen de kans op inundatie, 
maar hebben geen invloed op de grondwaterstand. De investeringskosten daarvoor blijken nu ruim 
€ 3 miljoen dan de destijds geraamde € 2.080.000. Daarmee is de kosten-batenverhouding, zoals die 
in 2018 voor ogen stond, uit balans. Het college verbindt daaraan de conclusie dat de beoogde 
maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde kaders en gaat daarover 
met betrokkenen in gesprek. 

 
 

3. Borging Informatieveiligheid  

 
Portefeuillehouder(s) 

Jo Caris 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met het inbrengen van het ontwerp 
AV-voorstel in de Algemene Vergadering van 23 november 2022 
 
Toelichting 

De Informatiestrategie 2021-2025 is in oktober 2020 vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
Een belangrijk speerpunt is de zorg voor informatieveiligheid en privacy. Sinds 2020 zijn hiervoor 
flinke verbeterstappen gezet. Maar om deze verbeteringen vast te houden zijn aanvullende middelen 
nodig. Het AV-voorstel geeft hier de onderbouwing voor. 
 
 

4. Behandeling vervangen gecreosoteerde oeverbeschoeiing Noordoostpolder  

 
Portefeuillehouder(s) 
Piet Boer 

 
Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel en de nota ‘Plan van aanpak 
gecreosoteerde oeverbeschoeiing Noordoostpolder’ aan de Algemene Vergadering voor te leggen 
voor de besluitvormende bespreking op 23 november 2022. 
 
Toelichting 
Op 27 september 2022 is het onderwerp ‘Vervangen gecreosoteerde oeverbeschoeiing 
Nordoostpolder’ opiniërend met de Algemene Vergadering besproken. Uit de bespreking bleek dat de 

Algemene Vergadering positief stond tegenover de voorgestelde voorkeursvariant van het college: 
tussenscenario, vervanging uiterlijk 2039 of zoveel sneller als mogelijk, vervanging conform 
duurzame oeverbeleid en baggeren exclusief 55 km. De Algemene Vergadering heeft hierbij wel 
opgemerkt het belangrijk te vinden dat de provincie de keuze voor deze variant ondersteunt. Tevens 
werd nadrukkelijk aangegeven de vervanging van de gecreosoteerde oeverbeschoeiing aan te 
merken als een speciaal project. 

 
In het AV-voorstel zijn de aanpassingen en aanvullingen naar aanleiding van de opiniërende 
behandeling ‘blauw’ gearceerd. De belangrijkste hebben betrekking op: 

• het standpunt van de provincie over het voorkeursalternatief; 
• het aanmerken van de vervanging van de gecreosoteerde oevers als speciaal project; 
• het voorstel voor de dekking van de hogere lasten in 2023 en 2024; 
• de uitkomsten van het onderzoek naar de bodemkwaliteit op agrarische percelen waarop 

recent baggerspecie verspreid is uit tochten met een gecreosoteerde oeverbeschoeiing; 
• recente uitkomsten van monitoringonderzoek naar de relatie tussen de fluorantheengehaltes 

in mosselen en die in oppervlaktewater. 
 


