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1. Actualisatie schulden- en reservebeleid 

 
Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen het 
Schulden- en reservebeleid 2022 vast te stellen en het Reservebeleid 2013 te laten vervallen. 

 
Toelichting 

Het doel van het schulden- en reservebeleid is om een goede basis te leggen en te behouden voor 
een financieel toekomstbestendig waterschap. Daarnaast zijn in het schulden- en reservebeleid 

afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met reserves, waarmee duidelijkheid wordt verschaft over 
welke spelregels de Algemene Vergadering hanteert. 

 
 

2. Rekenkamercommissie (RKC) rapport Nieuwe watervragers - bestuurlijk wederhoor 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 
 
Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit in te stemmen met de bestuurlijke reactie op de 
aanbevelingen uit het RKC-rapport 'Nieuwe watervragers'. 
 

Toelichting 
In het rapport van de RKC ‘Nieuwe watervragers’ zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: 

• duidelijker zijn over knelpunten of kantelpunten in het watersysteem op de lange termijn; 
• overwegen opstellen kader hoe om te gaan met grote watervragers;  

• blijven investeren in bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsrelaties; 
• het verbinden watervraag en -aanbod om water optimaal te gebruiken.  

Het college neemt de aanbevelingen grotendeels over. Het college vraagt de RKC om de aanbeveling 
om met de gemeente Zeewolde de procedure en communicatie rondom besluitvorming datacenter 
Zeewolde te evalueren, te veranderen in ‘te investeren in de samenwerking bij ruimtelijke 
ontwikkelingen’. 

 

3. Voorstel wijziging GR GBLT-2 

 

Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Algemene Vergadering voor te stellen in te stemmen met het voorstel voor wijziging van 
de ontwerptekst van de gemeenschappelijke regeling GBLT, conform bijlage A; 
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2. dit besluit bekend te maken in het Waterschapsblad en toe te zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, zodat dat college kan overgaan tot 
bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling overeenkomstig artikel  
62 jo 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Toelichting 
Waterschap Zuiderzeeland is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling (GR) GBLT. GR GBLT 
heft en int de waterschapbelastingen namens ons waterschap en een aantal andere waterschappen 
en gemeenten. Om de regeling ook voor de toekomst goed te laten werken, stelt het GBLT nu voor 
om de regeling op een beperkt aantal punten aan te passen. 
 
Met dit voorstel wordt beoogd de governance van GR GBLT toekomstbestendig te maken door het 

aanpassen van de tekst van de regeling. Met name voor de situatie dat het aantal deelnemende 
gemeenten is gegroeid, waardoor de waterschappen in theorie zouden kunnen worden overvleugeld. 

Daarnaast voor de situatie dat een patstelling ontstaat door een eventuele blokkade van één 
deelnemer. En tot slot om, indien gewenst, de gemeenten iets meer positie te geven in het bestuur 
van GBLT. 

 

4. Strategie afvalwaterketen - AWZI Zeewolde - Op orde houden 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Jo Caris 
 
Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 
1. het ontwerp AV-voorstel AWZI Zeewolde in te brengen in de besluitvormende AV vergadering 

van 20 december 2022; 

2. het uitvoeringskrediet voor wat betreft het deel voor de basisvariant (€ 1.550.000), onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, ter beschikking te stellen aan 
de organisatie. 

 
Toelichting 
De Algemene Vergadering heeft in de vergadering van 6 juli 2021 besloten om de capaciteit van de 
AWZI Zeewolde te vergroten door het voorbehandelen van het afvalwater met een fijnzeef. Daarmee 
wordt ook cellulose teruggewonnen dat als grondstof kan dienen voor de circulaire economie. Met 
deze installatie wordt de capaciteit van de AWZI Zeewolde uitgebreid met 10-15% en een bijdrage 
geleverd aan de circulaire AWZI en economie. De gesprekken met een papierproducent over afname 

van de cellulose zijn in vergevorderd stadium. 
 

 


