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1. Intentieverklaring Nationaal Groeifonds 

 

Portefeuillehouder 
Heemraad Jo Caris 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om heemraad Caris te mandateren om de 
intentieverklaring Groeiplan Watertechnologie te ondertekenen. 
 

Toelichting 
Op 23 november heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de herziene aanvraag voor het 
Nationale Groeifonds. Met het afgeven van de intentieverklaring verklaart Waterschap Zuiderzeeland 
de intentie te hebben tot actieve bijdrage aan de uitvoering van het Groeiplan. Dit Groeiplan richt 
zich op het ontwikkelen, testen en naar de markt begeleiden van intelligente en circulaire 

oplossingen voor watergebruikers, met als gezamenlijk doel om het verdienvermogen van 

Nederlandse watertechnologie te vergroten. 
 

2. Uitspraak rechtbank watersysteemheffing Natuurmonumenten 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit GBLT te adviseren hoger beroep in te stellen tegen 
de uitspraak van de Rechtbank Zwolle inzake de aanslag watersysteemheffing Natuurmonumenten 
2021.  

 

Toelichting 
Natuurmonumenten heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag watersysteemheffing 2021. In overleg 
met Natuurmonumenten, GBLT en de waterschappen Zuiderzeeland, Vallei & Veluwe en WDODelta is 
besloten een voorbeeldprocedure te voeren voor een aantal percelen in het beheergebied van 
Waterschap Zuiderzeeland. GBLT heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Natuurmonumenten heeft 
tegen deze uitspraak beroep ingesteld. De rechtbank Zwolle heeft dit beroep op 18 november 2022 
gegrond verklaard. Het waterschap is niet bevoegd een aanslag watersysteemheffing op te leggen op 

percelen die gelegen zijn in Rijkswater. Het reglement voor Waterschap Zuiderzeeland wordt op dit 
punt onverbindend verklaard. De uitspraak roept veel vragen op. Het waterschap heeft een 
wettelijke taak wat betreft de muskusrattenbestrijding. Tevens is onduidelijk wat dit betekent voor 
de afbakening van de waterkeringstaak van het waterschap. Het college heeft besloten GBLT te 
adviseren hoger beroep in te stellen.  

 
 

3. Initiatiefvoorstel accountantscommissie Aanbesteding accountant jaarrekeningcontrole 

2023 e.v. 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 
 

  



RE GISTRATIENUMME R  
 

 

STBV-1513538446-126  2/3 

 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het initiatiefvoorstel van de accountantscommissie te agenderen in de Algemene Vergadering 
van 20 december; 

2. de reactie op het initiatiefvoorstel vast te stellen; 

3. de Algemene Vergadering geheimhouding op te leggen over bijlage 1 tot eind 2024. 
 
Toelichting 
Op grond van de controleverordening bereidt de accountantscommissie de aanbesteding van de 
accountant voor. Gegeven de verantwoordelijkheid is het voorstel voor benoeming van de accountant 
als initiatiefvoorstel bij het college van Dijkgraaf en Heemraden ingediend. Op grond van artikel 35 
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering 2016 (RvO) moet 

het college van Dijkgraaf en Heemraden dit initiatiefvoorstel zo spoedig mogelijk op de agenda van 
de Algemene Vergadering plaatsen en een reactie aan het initiatiefvoorstel toevoegen. 

 

4. Samenwerkingsverband KAF: aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie 2022 

 

Portefeuillehouder 
Heemraad Andries Poppe 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. in te stemmen met de aanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor het jaar 2022 
vanuit de DPRA-werkregio Flevoland; 

2. in te stemmen met de machtiging van de dijkgraaf aan heemraad Poppe om de aanvraag te 
ondertekenen. 

 

Toelichting 
Binnen het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) wordt gewerkt aan de doelen 
uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Begin 2021 is de Impulsregeling Klimaatadaptatie 

opengesteld. Dit is een subsidieregeling vanuit het Rijk om klimaatadaptatiemaatregelen te 
cofinancieren. Aanvragen om gebruik te maken van deze subsidieregeling moeten ingediend worden 
vanuit de DPRA-werkregio. Voor het KAF is dat werkregio Flevoland. Afgelopen periode is in KAF-
verband de tweede aanvraag voorbereid. 
 

5. RKC-rapport Nieuwe watervragers 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel RKC-rapport Nieuwe watervragers te 
agenderen in de Algemene Vergadering van 20 december 2022. 

 
Toelichting 
In opdracht van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft de 
Rekenkamercommissie (RKC) onderzocht wat de impact is van nieuwe watervragers op voldoende en 
schoon water, de uitvoering van de taken van Waterschap Zuiderzeeland en hoe het waterschap in 
processen bijtijds kan inspelen op deze nieuwe watervragers. In het onderzoek is een aantal 

aanbevelingen opgenomen. Het college neemt de aanbevelingen grotendeels over. 
 

6. Algemene Vergadering verslag Schadezaak Leemtocht 25 oktober 2022 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 
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Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel over de vaststelling van het verslag 
Schadezaak Leemtocht te agenderen in de Algemene Vergadering van 20 december 2022. 

 
Toelichting 

Het verslag van de besloten behandeling van de Schadezaak Leemtocht op 25 oktober 2022 dient 
vastgesteld te worden. Daarnaast wordt voorgesteld om de geheimhouding op het verslag op te 
heffen. 
 

7. Algemene doorkijk versterkingsopgave en start dijktraject 8-4 

 
Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel ter besluitvorming voor te leggen 
aan de Algemene Vergadering van 20 december 2022. 

 
Toelichting 
Om onze dijken ook voor de toekomst veilig te houden moeten ze versterkt worden. Voor 2050 
verwachten we tussen de 116 en 144 km dijk te moeten aanpakken en, waar nodig, voor te 
financieren. Dat betekent tempo maken. Daarom wil het waterschap in 2025 starten met het 
versterken van de dijk tussen de Ketelbrug en de Roggebotbrug. Dat betekent dat de organisatie 
moet worden versterkt. De uitgaven voor de dijkversterking zelf worden voor 90% betaald uit het 

landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
 
 


