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1. Aanwijzen vestigingsplaats centraal stembureau 

 
Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen Lelystad 
aan te wijzen als vestigingsplaats van het centraal stembureau.  
 
Toelichting 

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Kieswet in werking. Op grond van artikel E18 van de Kieswet 
moet het vertegenwoordigend orgaan van het waterschap de vestigingsplaats aanwijzen. Dit is een 

besluit dat genomen moet worden door de Algemene Vergadering. Op 31 januari 2023 vindt de 
eerste zitting plaats van het centraal stembureau en dan moet dit geregeld zijn (onderzoek 
kandidatenlijsten). Omdat de Algemene Vergadering in januari niet vergadert, wordt dit besluit in 
de Algemene Vergadering van 20 december 2022 genomen.  

 

2. Actualisatie waterbodemkwaliteitskaart 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Piet Boer 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de geactualiseerde waterbodemkwaliteitskaart vast te stellen; 

2. deze ter erkenning aan de Flevolandse gemeenten aan te bieden. 
 

Toelichting 
Een waterbodemkwaliteitskaart kan gebruikt worden als wettig bewijsmiddel voor het vervoeren 

van grond of baggerspecie. De Algemene Vergadering stelde in 2013 de waterbodemkwaliteitskaart 
van Waterschap Zuiderzeeland vast. Nadat de geldigheid van deze waterbodemkwaliteitskaart is 
verlopen, is een geactualiseerde waterbodemkwaliteitskaart opgesteld. Hierin zijn, in tegenstelling 
tot de versie uit 2013, ook Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) opgenomen. Het college van 
Dijkgraaf en Heemraden is bevoegd de waterbodemkwaliteitskaart vast te stellen. 

 

3. Budgethoudersregeling 2023 

 
Portefeuillehouder 

Heemraad Tom Vereijken 
 
Genomen Besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 
1. de Budgethoudersregeling 2023 vast te stellen per 1 januari 2023; 
2. de Budgethoudersregeling 2022 per 1 januari 2023 in te trekken. 
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Toelichting 
Om de basis verder op orde te krijgen gaat het waterschap met ingang van 1 januari 2023 werken 
met een nieuw financieel systeem. Het nieuwe systeem werkt op een aantal punten anders dan het 
huidige systeem. Derhalve dient de budgethoudersregeling op een aantal punten te worden 
aangepast. 

 

4. Reactie waterschappen Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de brief van de Regio Zwolle gezamenlijk met de andere waterschappen in Regio Zwolle te 
laten beantwoorden door waterschap Drents Overijsselse Delta middels een antwoordbrief; 

2. de Algemene Vergadering te informeren over de stand van zaken rondom de 
Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle middels bijgevoegd stuk. 

 
Toelichting 
De Regio Zwolle heeft de betrokken partners gevraagd te reageren op de definitieve versie van de 
Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle. Waterschap Drents Overijsselse Delta verstuurt een 
gezamenlijke brief mede namens de waterschappen (Vallei en Veluwe, Vechtstromen en 
Zuiderzeeland), waarin het belang van Water en bodem sturend benadrukt wordt. 

 

5. Aangepast initiatiefvoorstel Rol AV bij besluitvorming in de Unie van Waterschappen 

 

Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de aangepaste notitie van het initiatiefvoorstel ‘Rol 
Algemene Vergadering bij besluitvorming in de Unie van Waterschappen’ ter kennisname te 
agenderen voor de Algemene Vergadering van 20 december 2022. 
 
Toelichting 
De heren Hofstra en Vermeulen, leden van de Algemene Vergadering, hebben een initiatiefvoorstel 

ingediend over de rol van de Algemene Vergadering bij besluitvorming in de Unie van 
Waterschappen. Het initiatiefvoorstel is in de Besluitvormende Algemene Vergadering van 25 
oktober 2022 besproken. In deze vergadering is het voorstel, met een aantal aanpassingen, 

aangenomen. De aangepaste versie komt nu ter kennisname terug in de Algemene Vergadering. 
 

6. Evaluatie beleid waterveiligheid 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten uit het evaluatierapport; 
2. het rapport ‘Evaluatie beleid voor primaire en regionale waterkeringen’ ter kennisname 

voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 
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Toelichting 
Waterschap Zuiderzeeland heeft beleid voor primaire en regionale waterkeringen om afwegingen te 
maken wat wel of niet wordt toegestaan op en rondom de keringen. Dit beleid is geëvalueerd om 
vast te stellen of het nog voldoet, actueel is en toepasbaar is. Een van de belangrijkste conclusies 
is dat de waterveiligheid goed geborgd is geweest bij het verlenen van vergunningen. Daarnaast is 

een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het vervangen van beleidsregels door algemene regels, 
meer aansluiting zoeken met de Omgevingswet (ja, mits-houding) en het transparant en 
toegankelijk maken van het beleid. Alle aanbevelingen worden opgepakt in de actualisatie van het 
beleid die na deze evaluatie volgt. Daarbij zal het waterschap, mede gezien de klimaatscenario’s, 
ook vanuit de nieuwe grondhouding ‘ja-mits’ van de omgevingswet, de borging van waterveiligheid 
voorop blijven stellen. 
 

 


