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1. Advies zorgplicht in het kader van interbestuurlijk toezicht afvalwater Oosterwold 

 
Portefeuillehouder 

Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het voorlopig advies aan de provincie Flevoland over de invulling van de zorgplicht en 
tijdelijke maatregelen in deelgebied 1a van Oosterwold uit te brengen; 

2. een bestuursovereenkomst met de gemeente Almere over de samenwerking bij de invulling 

van de zorgplicht afvalwater Oosterwold op te stellen;   
3. de Algemene Vergadering kennis te laten nemen van de brief met het voorlopig advies over 

de invulling van de zorgplicht afvalwater Oosterwold. 
 

Toelichting 
In Oosterwold waren bewoners tot juli 2022 zelf verantwoordelijk voor het zuiveren van hun 

afvalwater. Op 7 juli 2022 werd de gemeente Almere door de provincie Flevoland aangesproken op 
het invullen van de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater in Oosterwold. De 
provincie Flevoland vroeg de gemeente Almere om een plan van aanpak op te stellen waarin de 
gemeente aangeeft hoe zij de zorgplicht de komende jaren gaat invullen. Naar verwachting is de 
zorgplicht over 5 tot 7 jaar, of zoveel eerder als mogelijk, door de gemeente ingevuld. De provincie 

Flevoland vroeg het waterschap om de provincie Flevoland en de gemeente Almere te adviseren over 
de invulling van de gemeentelijk zorgplicht en de tijdelijke voorzieningen in Oosterwold.  

 
Het advies van het waterschap is gebaseerd op de noodzaak van frequent, deugdelijk en uniform 
beheer en onderhoud van de systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) door 
of namens de gemeente Almere. De gemeente Almere is in het kader van de wettelijke zorgplicht 
afvalwater verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van IBA’s, omdat de gemeente de 
zorgplicht afvalwater in de overbruggingsperiode naar volledige riolering invult met IBA’s in plaats 
van met riolering. De maatwerkbeschikkingen die het waterschap heeft verleend voor het lozen van 

afvalwater, blijven van rechtswege van kracht totdat aansluiting op de riolering is gerealiseerd en de 
lozing is beëindigd. Met beheer en onderhoud door of namens de gemeente Almere in het kader van 
de zorgplicht afvalwater, wordt de bewoner in de overbruggingsperiode naar volledige riolering 
zoveel mogelijk ontzien. 
 
Met het uitvoeren van deugdelijk beheer en onderhoud door of namens de gemeente wordt voor 

IBA’s met een capaciteit tot 30 vervuilingseenheden - op een vergelijkbare wijze als met regulier 
toezicht - invulling gegeven aan het doel van de maatwerkbeschikkingen en de taak van het 

waterschap, namelijk: het behoud van een goede oppervlaktewaterkwaliteit in Oosterwold. Het direct 
toezicht houden op de lozingseisen van de IBA’s is hierdoor minder bepalend. IBA’s met een 
capaciteit van meer dan 30 vervuilingseenheden blijven onder regulier toezicht van het waterschap. 
 

  



RE GISTRATIENUMME R  
 

 

STBV-917892580-23  2/2 

 

2. Opzet 109a-onderzoek schadezaak Leemtocht 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit opdracht te geven aan de concerncontroller om een 
109a-onderzoek uit te voeren naar het schadedossier Leemtocht, zoals beschreven in de 
onderzoeksopzet. 

 

Toelichting 
Het college wil leren van de schadezaak Leemtocht. Daarom vindt een externe evaluatie plaats en 
heeft het college opdracht gegeven aan de concerncontroller om een 109a-onderzoek uit te voeren 
naar de schadezaak Leemtocht. Het college wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de sturing van 
het college en de uitvoering door de ambtelijke organisatie in deze schadezaak. 
 

 


