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1. AV-voorstel herziening besluit verbreding Vliegtuig-d-tocht 

 
Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen het 
besluit ‘Maatregelen watersysteem bodemdalingsgebied zuidwest Emmeloord’ van 3 juli 2018 te 
herzien, in de zin dat van de verbreding van de Vliegtuig-d-tocht wordt afgezien. 
 

Toelichting 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de Algemene Vergadering voor af te zien van de 
verbreding van de Vliegtuig-d-tocht. Het verbreden van de Vliegtuig-d-tocht blijkt niet mogelijk 
binnen de door de Algemene Vergadering gestelde kaders. De verbreding van de Vliegtuig-d-tocht 
was onderdeel van een pakket maatregelen in het watersysteem in het landbouwgebied ten 
zuidwesten van Emmeloord.  
 

In de voorbereiding van de verbreding van de Vliegtuig-d-tocht bleek dat een groot risico bestaat 
op opbarsting van de watergang. Opbarsting is het verschijnsel dat de bodem van de watergang 
door de opwaartse grondwaterdruk omhoog komt. Ook blijkt er een hoofdrioolpersleiding te liggen 
die moet worden verlegd. Dit leidt tot veel hogere kosten dan voorzien bij de besluitvorming op  

3 juli 2018. Daarom zijn de afgelopen jaren beheermaatregelen getroffen om de Vliegtuig-d-tocht 
te ontlasten. 

 
 

2. Evaluatie bestuurlijke planning & control (P&C) 
 
Portefeuillehouder 
Heemraad Tom Vereijken 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het AV-voorstel over de evaluatie van de 
bestuurlijke P&C voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 14 februari 2023. 

 
Toelichting 
In maart 2021 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met vernieuwing van de opzet van de 
planning & control (P&C)-cyclus. De opzet van de P&C-cyclus is geëvalueerd samen met een 

klankbordgroep van AV-leden. Deze evaluatie wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

 
Het college constateert dat de P&C-cyclus de rol van het bestuur verstevigt en effectief en efficiënt 
is opgezet. De P&C-documenten voldoen aan hun doel en worden tijdig aangeboden. Uit de 
evaluatie volgt een voorstel voor wijziging van de verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie. 
In deze verordening liggen financiële afspraken vast. 
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3. Legesverordening 2023 
 

Portefeuillehouder 
Heemraad Andries Poppe 
 

Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit de Algemene Vergadering voor te stellen de 
Legesverordening Waterschap Zuiderzeeland 2023 vast te stellen. 
 
Toelichting 
De huidige legesverordening is eind 2009 vastgesteld. Hierbij is de mate van kostendekkend 
vastgesteld op 40%. Eind 2019 heeft de Algemene Vergadering het college gevraagd om met een 

voorstel voor een nieuwe legesverordening te komen met een kostendekkendheid van 100%. Op 
25 oktober 2022 heeft de Algemene Vergadering de Waterschapsverordening Waterschap 
Zuiderzeeland vastgesteld in het kader van de Omgevingswet. Dit is de aanleiding geweest om een 
nieuwe Legesverordening op te stellen. 
 
 

4. Samen maken we Flevoland - Onderschrijven Strategische Agenda Flevoland 

 
Portefeuillehouder 
Dijkgraaf Hetty Klavers 

 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. de Strategische Agenda Flevoland - deel 1 - ‘Over de Brug Komen’ ter vaststelling aan te 
bieden aan de Algemene Vergadering; 

2. de Strategische Agenda Flevoland - deel 2 – ‘Uitvoeringsagenda’ ter instemming aan te 
bieden aan de Algemene Vergadering; 

3. de Algemene Vergadering te vragen om de hoofdlijnen van governance Rijk-regio te 
ondersteunen; 

4. de Algemene Vergadering te vragen in te stemmen met de geformuleerde aandachtspunten 

voor de uitvoering en te vragen om deze punten, indien nodig, aan te vullen. 
 

Toelichting 
In 2022 is de Strategische Agenda Flevoland uitgewerkt. Dit gebeurde in goede samenwerking met 

zowel de regio (de zes gemeenten, provincie en het waterschap) als met het Rijk (meerdere 
departementen). Deze agenda is bedoeld als start voor een langjarige, wederzijdse samenwerking 

tussen Rijk en regio. Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit om de Strategische Agenda 
Flevoland, aangevuld met de hoofdlijnen van de governance tussen het Rijk en de regio, ter 
besluitvorming voor de leggen aan de Algemene Vergadering.  
 
 

5. Termijnagenda 2023 
 

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

1. de Termijnagenda 2023 beeldvormend te agenderen in de Algemene Vergadering van  
14 februari 2023; 

2. de beeldvormende bespreking over de Termijnagenda 2023 te combineren met een korte 
terugblik op de bestuursperiode 2019-2023. 

 
Toelichting 
De Termijnagenda 2023 bevat beleidsonderwerpen die in 2023 in de Algemene Vergadering 
behandeld worden. De Termijnagenda is niet uitputtend, maar bestaat uit de grotere onderwerpen 

die voor 2023 in beeld zijn.  


