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1. Voorgenomen besluit tot herroeping projectplan Waterwet ‘Aanleg twee Voortstuwers 

en pompinstallatie’ 
 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 
 
Genomen Besluit 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. De Algemene Vergadering in een opiniërende bijeenkomst te raadplegen over beslispunt 
twee, drie en vier. 

2. Aan de Algemene Vergadering voor te stellen: als beslissing op bezwaar het besluit 
projectplan Waterwet ‘Aanleg twee voortstuwers en pompinstallatie in de Zuider-d-tocht’ 
van 30 maart 2021 te herroepen en het projectplan in te trekken.  

3. Aan de Algemene Vergadering voor te stellen: het besluit ‘Maatregelen watersysteem 
bodemdalingsgebied zuidwest Emmeloord’ van 3 juli 2018 te herzien: 

a. afzien van de aanleg van de Voortstuwers; 
b. de pompinstallatie in de Zuider-d-tocht als beoogd uitvoeren; 

c. de status speciale investering voor de ‘Maatregelen watersysteem 
bodemdalingsgebied zuidwest Emmeloord’ in te trekken. Hiervoor wordt het 
krediet van de investering ‘Maatregelen watersysteem bodemdalingsgebied 
zuidwest Emmeloord’, voor het voortstuwerspakket verlaagd van € 1.040.000 

naar € 430.000. 
4. Aan de Algemene Vergadering voor te stellen: in te stemmen met de strategie van het 

college om: 
a. in overleg met de provincie Flevoland een verzoek voor ontheffing van de norm 

óf normverlaging in te dienen; 
b. de provincie dringend te blijven aanspreken invulling te geven aan het 

‘transformeren’ van het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord. 
5. Geheimhouding op te leggen op bijlage e.1 en e.2 van het AV-voorstel tot 5 dagen na 

verzending en vraagt de Algemene Vergadering dit te bekrachtigen. 

 
Toelichting 
Het college heeft geconcludeerd dat het voortstuwerspakket, waartoe op 3 juli 2018 is besloten, 
niet kan worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Het valt het college zwaar te moeten 
constateren dat er, na alle gedane inspanningen om het watersysteem in dit gebied te 
optimaliseren, geen technische mogelijkheden zijn die financieel maatschappelijk zijn te 
verantwoorden. Het college heeft besloten het intrekken van het besluit opiniërend voor te 

leggen aan de Algemene Vergadering. 

 


