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1. Beantwoording vragen Belangenvereniging NW-Schokland vernattingsonderzoek 

 
Portefeuillehouder 

Piet Boer 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de brief aan Belangenvereniging Noordwest Schokland; 
2. dat heemraad Boer in gesprek gaat met Belangenvereniging Noordwest Schokland over hun 

toekomstperspectief. 

 
Toelichting 
Op 11 mei 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de vernatting in het 
landelijk gebied ten noordwesten van Schokland gepubliceerd. Belangenvereniging Noordwest 
Schokland heeft naar aanleiding van het onderzoeksrapport inhoudelijke vragen gesteld. Tevens 
heeft de belangenvereniging gevraagd om een gesprek met het waterschap over hun 

toekomstperspectief bij steeds verdere vernatting van hun percelen. Het college deelt de antwoorden 
op de vragen met de belangenvereniging en geeft aan dat een gesprek plaatsvindt met de 
belangenvereniging over het toekomstperspectief. 
 
 

2. Brief inzake vernatting 

 
Portefeuillehouder 
Piet Boer 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de brief aan de betreffende 
ingeland. 

 
Toelichting 
Naar aanleiding van meerdere klachten van een ingeland, heeft het waterschap de geohydrologische 
situatie van de percelen van de ingeland geanalyseerd. Ook is het hoofdwatersysteem op eventuele 
knelpunten getoetst. Hieruit is naar voren gekomen dat het hoofdwatersysteem op orde is en dat de 
vernatting op het perceel veroorzaakt wordt door bodemdaling en de bodemopbouw. Het college 

deelt de resultaten van de analyses per brief met de betreffende ingeland. 
 

 

3. Woo-verzoek Windpark Hanze, heroverweging geheimhouding 

 
Portefeuillehouder 

Hetty Klavers 
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Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken van het verzoek op grond van de Wet open 
overheid van Omroep Flevoland; 

2. kennis te nemen van de DenH-voorstellen die onder de reikwijdte van het verzoek vallen; 

3. in te stemmen met de toegepaste uitzonderingsgronden op grond van de Woo; 
4. geheimhouding op te leggen op dit voorstel met bijlagen, met een beroep op de 

uitzonderingsgronden artikel 5.1 lid 2 sub b, sub e, sub f Woo en daarbij te bepalen dat de 
geheimhouding op het voorstel en bijlage a (inventarislijst) wordt opgeheven na 
bekendmaking van het besluit op het Woo-verzoek aan Omroep Flevoland, op grond van 
artikel 5.1 lid 4 Woo. 

 

Toelichting 
Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid tot openbaarmaking van 
informatie die betrekking heeft op de deelname van Waterschap Zuiderzeeland in Windpark Hanze, 
besluit het college om ten aanzien van een aantal DenH-stukken in te stemmen met de voorgestelde 
uitzonderingsgronden. 
 


