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1 Inhoudelijke beschrijving 

1.1 Huidige situatie 

Het Omgevingsplan Flevoland is op 2 november 2006 vastgesteld. Het Omgevingsplan 
omvat vier wettelijke plannen met een strategisch karakter: Streekplan, Milieubeleids-
plan, Waterhuishoudingsplan en Verkeer- en vervoersplan. Deze keuze komt voort uit 
een aantal overwegingen. In de eerste plaats is er de wens tot vereenvoudiging van de 
plannen die zich over de leefomgeving in de provincie uitspreken. Daarnaast hechtte het 
provinciaal bestuur aan integratie van deze plannen, onder gelijktijdige toevoeging van 
de planvorming voor de sociale en de economische structuur als een belangrijk onder-
deel van de toekomstige ontwikkeling van Flevoland. Het Omgevingsplan spreekt zich 
daarom niet alleen uit over de fysieke inrichting en kwaliteit van het gebied, maar ook 
over de sociale kwaliteit daarvan. 
De looptijd van het Omgevingsplan is wettelijk gezien zes jaar (de kortste wettelijke 
planperiode), maar als beleidsmatige planhorizon is het jaar 2015 gehanteerd.  
Het Omgevingsplan moet op een aantal onderwerpen nader uitgewerkt worden. Ten 
aanzien van waterberging en waterkwaliteit zelfs tussentijds, op basis van afspraken die 
hierover met onder andere Rijk en waterschappen zijn gemaakt.  Daarom wordt een 
partiële herziening opgesteld, waarvoor deze bestuursopdracht het plan van aanpak is. 
 
1.2 Aanleiding 

Europese Kaderrichtlijn water 
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is om een goede toestand van het 
grond- en oppervlaktewater te bereiken tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 
kosten.  
De uitwerking hiervan vindt (provincie- en lands-)grensoverschrijdend plaats. Dit bete-
kent dat er sprake moet zijn van verregaande coördinatie tussen de verschillende be-
stuurslagen provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Om die reden past deze 
herziening ook niet in de normale plancyclus maar wordt tussentijds doorgevoerd. 
Per stroomgebied moet in 2009 in stroomgebiedbeheerplannen zijn aangegeven hoe de 
waterkwaliteit kan worden verbeterd. Nederland is verdeeld over vier internationale 
stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. In dat kader stelt de provincie als 
onderdeel van het deelstroomgebied Rijn-Midden in haar Omgevingsplan de waterlicha-
menkaart en de waterkwaliteitsdoelen en –maatregelen vast.  
 
Wateropgave 
In het vigerende Omgevingsplan is vastgelegd dat de wateropgave voor de middellange 
termijn in 2015 daadwerkelijk opgelost  moet zijn, terwijl voor de opgave op de lange 
termijn (2050) in 2009 tussen de gebiedspartners overeenstemming over de oplossings-
richtingen moet zijn. Letterlijk luidt de tekst: ”Het waterschap brengt de ruimteclaim voor 
waterberging uiterlijk in de eerste helft van 2008 in beeld. Daarna maakt de provincie de 
integrale afweging en legt, afhankelijk van de uitkomst, in 2009 de waterbergingslocaties  
ruimtelijk vast, zodat deze een planologisch beschermde status krijgen.” Naar het zich 
laat aanzien zijn tot 2015 echter geen ruimtelijke maatregelen nodig, zodat er geen 
locaties vastgelegd hoeven te worden. 
 
 
1.3 Doelstelling van het plan 

Het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in 
Flevoland door het mede richting geven aan de maatschappelijke ontwikkeling in termen 
van ruimte, economie, sociale en culturele structuur, milieu en ecologie.  
 
1.4 Beoogd resultaat 

Geactualiseerd waterbeleid dat leidt tot een actueel Omgevingsplan met daarin een visie 
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voor de middellange en lange termijn, een meerjarig integraal beleidskader, een toe t-
singskader, een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen en een aantal Omgevingsplan-
kaarten ter ondersteuning van visie en kaders. Het Omgevingsplan is ontwikkelings- en 
uitvoeringsgericht. Naast de ambities en beleidsdoelen zal in het Omgevingsplan worden 
aangegeven hoe de provincie resultaten wil bereiken samen met de partners in Flevo-
land. Daarbij wordt ook aangegeven welke rol de Provincie zelf op zich neemt.  
 
1.5 Wettelijke status van het plan 

Op grond van zowel de Wet op de Waterhuishouding als de nieuwe waterwet (verwachte 
inwerkingtreding 1 januari 2009) moet de provincie waterkwaliteitsdoelen vaststellen. 
Hieruit vloeit de verplichting voort om de implementatie van de KRW per 22 december 
2009 geregeld te hebben, hetgeen de aanleiding is voor de Partiële Herziening.  
De nieuwe waterwet (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2009) vervangt de Wet op de 
Waterhuishouding en heeft gevolgen voor het Omgevingsplan. De gevolgen hebben 
vooral betrekking op de samenhang van water- met ruimtelijke ordeningsbeleid. Aange-
zien dit in het OPF reeds is afgestemd en geïntegreerd, zullen naar verwachting geen 
wijzigingen noodzakelijk zijn.   
Het zelfde geldt voor de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening, waarin de figuur van het 
Streekplan zal komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de Structuurv isie. Het 
Omgevingsplan is al in de geest van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening opgesteld, 
zodat ook hier naar verwachting geen aanpassingen nodig zijn. 
 
1.6 Uitgangspunten, eisen en wensen 

A. Uitgangspunten 

 Provinciale Staten stellen uiterlijk september 2009 het nieuwe waterbeleid vast door 
middel van een partiële herziening van het Omgevingsplan;  

 De herziening wordt vastgesteld in nauwe afstemming met het Waterschap Zuider-
zeeland en het ministerie van Verkeer en waterstaat. 

 De herziening geeft weer wat de ambities van de Provincie zijn en op welke wijze ze 
deze wil realiseren;  

 De herziening vindt zodanig  plaats dat het Omgevingsplan blijft voldoen aan de 
eigen verordeningen en wettelijke eisen die gesteld worden aan de verplichte planf i-
guren op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu en verkeer en vervoer.  

 
B. Procesvereisten 

 De provincie is politiek eindverantwoordelijke voor de inhoud en voor het proces van 
besluitvorming

.
 

 Er moet worden voldaan aan verplichte juridische proceswaarborgen:  

 Plan-mer (zie hieronder) 

 Watertoets 

 Advisering door de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland 

 GS moeten het waterbeheersplan op zijn beurt weer goedkeuren 

 Waterschap moet adviseren over de partiële herziening 

 Het planproces is gericht op het verwerven van draagvlak. Daartoe wordt de plan-
vorming begeleid door een goede communicatie met gebiedspartners, inwoners van 
Flevoland en overige belanghebbenden. Hieronder zijn ook te verstaan het Flevo-
lands Ambtelijk Wateroverleg en het Flevolands Bestuurlijk Overleg Water alsmede 
het Regionaal Ambtelijk en Regionaal Bestuurlijk Overleg van de KRW. 

 Het planproces zal zodanig zijn ingericht dat het maken van keuzes over ambi ties en 
doelen gekoppeld kan worden aan afspraken over de uitvoering van het beleid met 
de gebiedspartners. Het planproces kan daardoor ook worden gezien als de voorb e-
reiding van de uitvoering van het beleid. 

 
C. De volgende inhoudelijke punten komen in de herziening aan de orde: 

1. Waterberging 
De wateropgave voor de middellange termijn moet in 2015 daadwerkelijk opgelost 
zijn, terwijl voor de opgave op de lange termijn (2050) in 2009 tussen de ge-
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biedspartners overeenstemming over de oplossingsrichtingen moet zijn. Het water-
schap brengt de ruimteclaim voor waterberging uiterlijk in de eerste helft van 2008 in 
beeld. Daarna maakt de provincie de integrale afweging en legt, afhankelijk van de 
uitkomst, in 2009 de waterbergingslocaties ruimtelijk vast, zodat deze een planolo-
gisch beschermde status krijgen. In het vigerende Omgevingsplan is vastgelegd dat 
de wateropgave voor de middellange termijn in 2015 daadwerkelijk opgelost  moet 
zijn, terwijl voor de opgave op de lange termijn (2050) in 2009 tussen de ge-
biedspartners overeenstemming over de oplossingsrichtingen moet zijn.  De uitkomst 
is naar het zich laat aanzien dat tot 2015 geen ruimtelijke maatregelen nodig zijn, 
zodat er geen locaties vastgelegd hoeven te worden. Bij de oplossingsrichtingen 
voor de langere termijn wordt ook de problematiek van bodemdaling en beperkte 
drooglegging betrokken. 
 
2. Waterkwaliteitsdoelen 

Met de komst van de Kaderrichtlijn Water wordt van de waterbeheerders verlangd dat de 

waterlichamen in 2015 in een goede ecologische en een goede chemische toestand ver-

keren. De KRW stelt dat in 2015 de doelen moeten zijn bereikt. De gestelde termijn kan 

worden verlengd tot 2021 of 2027 wanneer aan voorwaarden wordt voldaan, zoals tech-

nische onhaalbaarheid en onevenredige kosten. Op de vastgelegde doelen, de doelfase-

ring en de maatregelen zit een resultaatsverplichting naar de Europese Commissie. Over 

de Flevolandse ambitie ten aanzien van de doelfasering en de bijbehorende inzet vindt 

momenteel besluitvorming plaats. De daadwerkelijke waterkwaliteitsdoelen worden per 

watersysteem afgeleid waarbij de potentie van het systeem centraal staat. Potentieel 

waardevolle gebieden zullen hogere doelstellingen gaan kennen. Een maatschappelijke 

afweging is onderdeel van het proces om doelstellingen te bepalen. In Flevoland levert 

dit een spanning op tussen de gewenste economische en ruimtelijke ontwikkeling en het 

stand-still principe, de randvoorwaarde dat de waterkwaliteit in geen geval mag verslech-

teren ten opzichte van het jaar 2000. In 2009 moeten Stroomgebiedbeheersplannen zijn 

vastgesteld en in 2012 moet een maatregelenprogramma operationeel zijn. In dat kader  

stelt de provincie als onderdeel van het deelstroomgebied Rijn-Midden in haar Omge-

vingsplan de waterlichamenkaart en de waterkwaliteitsdoelen vast . Dit zal in 2009 ge-

beuren middels een partiële herziening van het Omgevingsplan. Globaal is de afbake-

ning waterschap - provincie hierbij als volgt: de provincie legt de doelen vast, het water-

schap de maatregelen. Als het gaat om het treffen van maatregelen is de provincie als 

waterbeheerder ook aan zet 

 

3. Grondwater en KRW 

De provincie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van het grondwa-

terbeleid, dat eveneens in 2009 moet worden vastgelegd in het stroomgebiedbeheers-

plan en provinciaal beleid. Grondwater vormt een integraal deel van de KRW; op dezelf-

de termijn moet ook het grondwater voldoen aan de goede toestand. Naast kwalitatieve 

eisen gelden daarvoor voor grondwater ook kwantitatieve eisen. Er moet een evenwicht 

tussen onttrekking en aanvulling van grondwater ontstaan. Dit houdt ook in dat de 

grondwatervoorraad niet mag verzilten ten gevolge van onttrekkingen.  Voor de KRW 

worden daarom verschillende activiteiten voor grondwater uitgevoerd; 

 de huidige toestand van het grondwater wordt in kaart gebracht en eventuele maatre-

gelen worden geformuleerd; 

 regionale normen worden uitgewerkt; 

 vastgesteld wordt in hoeverre het Flevolandse grondwater kwetsbaar is voor veront-

reiniging en of het aantrekken van zout grondwater in Flevoland een probleem is.  

Begin januari komen de bovengenoemde resultaten beschikbaar. Dit zijn kwetsbaar-

heidskaarten voor grondwaterverontreiniging, kwetsbaarheidskaarten voor het aantrek-

ken van zout grondwater door onttrekkingen en aanbevelingen voor het grondwaterbe-

heer. De resultaten zullen geïntegreerd worden met de overige waterdossiers en met an-

dere beleidsterreinen. Daarnaast zal een maatschappelijke afweging van eventuele 
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maatregelen en beleid worden gemaakt. Deze afstemming  en de maatschappelijke af-

weging worden in het proces van de partiële herziening  gemaakt. 

 
4. Waterbehoefte (watertekort en droogte) 

Conform het OPF is onderzoek verricht naar de verdringingsreeks en worden afspraken 

met omringende waterbeheerders en provincies gemaakt. Aan de orde is thans het even-

tueel ontwikkelen van een lange termijn visie. Begin 2008 wordt een aantal studies die 

hiervoor de basis kunnen vormen, afgerond: o.a. de wateraanvoerstudie NOP, uitwerkin-

gen van wateroplossingsgebieden en de onder 3. al genoemde studies voor grondwa-

ter. Op grond hiervan zullen besprekingen tussen waterschap en provincie en met ge-

biedspartners over de mogelijke oplossingen plaatsvinden. Waterbehoefte is hier (auto-

matisch)  een onderdeel van. Er van uitgaande dat provincie en waterschap het ambtelijk 

en bestuurlijk eens kunnen worden over de beleidsmatige gevolgen ten aanzien van wa-

terbehoefte, wordt dit in de herziening meegenomen. Als het noodzakelijk blijkt om daar-

naast een lange termijn visie/beleid te ontwikkelen zal dit als actiepunt in de herziening 

worden opgenomen Het is namelijk praktisch onmogelijk om de visie/beleidsontwikkeling  

hierover af te ronden binnen de gestelde deadline voor de partiële herziening. Dat is ook 

niet nodig, het gaat immers om de lange termijn. In dat geval zal in de herziening worden 

vastgelegd dat er aanvullend lange termijn beleid zal worden opgesteld, hoe dit zal ge-

beuren en op welke termijn het gereed zal zijn. 

 

5. Bouwbeleid/vrijwaringszones 

Momenteel bevat het OPF de volgende tekst over vrijwaringszones:  

De versterking van de primaire waterkeringen rond Flevoland is eind 2005 gereed geko-

men. De bescherming tegen overstromingen vraagt echter blijvend aandacht. Als gevolg 

van de optredende klimaatverandering stijgt de zeespiegel en ontstaat er een verande-

ring van het neerslagpatroon. Dit heeft invloed op het peilregime van het IJsselmeer, het 

Markermeer, het IJmeer en de randmeren. Het is daarom van belang dat nu al rekening 

wordt gehouden met mogelijke toekomstige dijkversterkingen. Het rijk heeft indicatief een 

vrijwaringzone van 100 meter binnendijks en 175 meter buitendijks opgelegd, waarbin-

nen in beginsel geen uitbreiding van bebouwing wordt toegestaan. Deze zone is van toe-

passing totdat een definitieve vrijwaringzone is vastgesteld. Waterschap Zuiderzeeland 

concretiseert de maatvoering van de vrijwaringzone. Het waterschap maakt hiervoor een 

ruw ontwerp voor een toekomstige dijkversterking. De vrijwaringszone wordt vastgelegd 

in de door het waterschap op te stellen legger en technisch beheersregister van de pr i-

maire waterkeringen. In principe wordt de versterking aan de binnenzijde van de dijk ui t-

gevoerd. Op plaatsen waar vlak achter de dijk bijzondere ecologische waarden aanwezig 

zijn, wordt verkend welke vrijwaringzone nodig is bij versterking aan de buitenzijde. In 

het stedelijk gebied kan maatwerk nodig zijn, eventueel met gebruik van bijzondere wa-

terkerende constructies. De provincie en het waterschap verwachten dat de definitieve 

vrijwaringzones aanzienlijk smaller zullen zijn dan de door het rijk gehanteerde maatvoe-

ring. Met de maatwerkafspraken die tussen de provincie, de gemeenten en de waterke-

ringbeheerders zijn gemaakt over de zogenaamde 'pijplijnplannen' wordt rekening ge-

houden. De begrenzing van de daadwerkelijk benodigde ruimte voor dijkversterking zal 

worden vastgelegd in de bestemmingsplannen. Daarbij geldt het uitgangspunt: zo smal 

als het kan, zo breed als het moet.  

In de praktijk loopt het waterschap tegen problemen aan bij de implementatie van dit be-

leid. Omdat dit mogelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de weg staat, is tussen 

waterschap en provincie discussie gaande over de concrete invulling van dit beleid. 

Hoewel hier niet op voorhand vanuit wordt gegaan, kan dit aanleiding zijn om voorstellen 

te formuleren voor een aanscherping dan wel aanpassing van het beleid in het OPF. Af-

hankelijk van de uitkomst van de ambtelijke en bestuurlijke discussie hierover,  zal een 

voorstel voor aanpassing in de herziening worden opgenomen. 
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6. Aanpassing van de overstromingsnorm voor landelijk gebied 

Het vigerende plan stelt over Wateroverlast: “Het watersysteem heeft een gemiddelde 

inundatiekans van eens in de 100 jaar (1/100). Bij het ontwerp van de polders is er vanuit 

gegaan dat door toekomstige bodemdaling de inundatiekans toeneemt tot gemiddeld 

eens in de 80 jaar (1/80). De provincie vindt dat deze bescherming tegen inundatie in het 

agrarisch gebied in de toekomst behouden moet worden. Bij deze gemiddelde norm 

wordt een minimumnorm gesteld van eens in de 50 jaar (1/50).”  

Dit blijkt in de praktijk niet werkbaar te zijn en de uitvoeringsgerichtheid van het beleid in 

de weg te staan. Er van uitgaande dat provincie en waterschap het ambtelijk en bestuur-

lijk eens kunnen worden, zal een aanpassing van de overstromingsnorm voor landelijk 

gebied zodanig dat de uitvoering werkbaarder wordt in de herziening worden meege-

nomen. 

 

7. Technische aanpassingen / reparatie  van verschrijvingen 

In  de uitvoering is gebleken dat in het OPF niet de juiste terminologie t.a.v. bescher-

mingsgebieden is opgenomen. Dit zal door middel van een technische wijziging worden 

hersteld. 

 

 

Plan-mer-plicht 
Het is verplicht om voorafgaand aan besluiten door een overheid over bepaalde plannen 
een planmer uit te voeren. Het gaat daarbij om plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden 
tot concrete projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Meer concreet geldt de planmer-plicht in geval van wettelijk of bestuursrechtelijk 
verplichte plannen: 
• die het kader vormen voor toekomstige projectmer-(beoordelings)plichtige besluiten of 
• waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Europese Habitatrich t-
lijn. 
Dergelijke gevolgen zijn op grond van bovengenoemde inhoudelijke punten mogelijk te 
verwachten. Daarbij is het uitgangspunt dat nader onderzoek niet noodzakelijk zal zijn 
en dat benodigde analyses door de afdeling MW zelf uitgevoerd kunnen worden. Voor 
het opstellen van het rapport zal beperkte externe ondersteuning benodigd zijn.  
 
 
1.7 Afbakening 

 De partiële herziening beperkt zich tot het beleidsveld water  

 Behalve de onder c. genoemde onderwerpen komen geen andere onderwerpen aan 
de orde, tenzij de noodzaak hiervan onomstotelijk is aangetoond en er ook politiek 
draagvlak voor is. 

 Continuïteit van uitvoering van activiteiten, bestaande afspraken en/ of reeds lope n-
de projecten op grond van het vigerende beleid dient gedurende het herzieningspro-
ces gewaarborgd te zijn;  

 De herziening wordt opgesteld op basis van de eigen provinciale bevoegdheid en 
houdt rekening met de bevoegdheden en plannen van de gebiedspartners.  

 
1.8 Randvoorwaarden en risico's 

 Er moet zowel politiek als ambtelijk voldoende prioriteit aan het project worden 
gegeven; 

 Het project moet beschikken over voldoende capaciteit en budget;  

 Er moet voldoende tijd worden ingepland om producten aan te leveren voor he t plan; 

 Parallel aan het opstellen van het plan moeten de voorwaarden voor uitvoering 
worden geschapen en moet de uitvoering organisatorisch worden geborgd (opstellen 
uitvoeringsprogramma, samenhang met programmabegroting); 

 De voortgang van het proces is mede afhankelijk van het tempo van bestuurlijke en 
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poltieke besluitvorming; 

 De relatie met andere (grote) projecten, zoals IOP Almere en OostvaardersWold kan 
gevolgen hebben voor de inhoud en de planning; 

 Wijzigingen in Nationaal en Europees beleid zijn niet altijd te voorzien en kunnen 
gevolgen hebben voor de planning (b.v. Waterwet).  
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2 Proces 

2.1 Beoogde werkwijze 

Het proces bestaat uit drie fasen.  
1. Projectopdracht  
2. Voorontwerp en ontwerp 
3. Inspraak en definitieve vaststelling 
 
Onderscheid kan worden gemaakt tussen het interne proces binnen het provinciehuis, 
en het externe proces met waterschap en V&W en het externe proces met alle belang-
hebbenden, waaronder gemeenten, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen 
en groeperingen in Flevoland, omliggende gebieden en het rijk. 
 
A. Intern bestuurlijk 
Aan Gedeputeerde Staten wordt minimaal aan het einde van elke fase gevraagd een 
besluit te nemen over het dan gereed zijnde tussenproduct (bestuursopdracht, concept-
ontwerp, ontwerp, nota van antwoord).  
De portefeuillehouder voert frequent overleg met de projectleiding over de voortgang. 
Waar nodig zullen Gedeputeerde Staten tussentijds worden geïnformeerd. In iedere fase 
zal Gedeputeerde Staten de POCF betrekken. 
 
Provinciale Staten hebben in het planproces twee belangrijke rollen: 
- het stellen van kaders waarbinnen Gedeputeerde Staten de partiële herziening opste l-

len. 
- het vaststellen van de partiële herziening in november (september?) 2009.  
Daarnaast kunnen zij, indien wenselijk, betrokken zijn bij gedachtenwisselingen met 
stakeholders. 
 
In elke fase van het project zullen de Staten via de commissie Ruimte worden geïnfor-
meerd en desgewenst instaat worden gesteld om kaders te stellen over de gewenste 
inhoud en procesaanpak. De commissie kan de Staten adviseren hierover besluiten te 
nemen. 
 
B. Intern ambtelijk  
De afdeling Milieu en Water trekt het project.  
In de voorbereiding zal de kennis binnen de organisatie worden benut en gemobiliseerd. 
Het betreft in elk geval de afdelingen ROV (ruimtelijke ordening, natuur, maar ook 
kartografie en vormgeving), EZ (economische aspecten) en WVV (vaarwegbeheer). 
Medewerkers binnen de afzonderlijke afdelingen worden tijdig om inbreng gevraagd.  
 
C. Extern 
Zoals gezegd dient er sprake te zijn van verregaande coördinatie tussen de verschillen-
de bestuurslagen: provincie, waterschap en Rijkswaterstaat. In tegenste lling tot de 
normale situatie, waar de lagere bestuurslaag een bepaalde periode de tijd heeft om het 
eigen beleidsplan aan te passen, wordt er nu samen opgetrokken. Dat vereist onderling, 
ambtelijk en bestuurlijk, goed overleg. 
Het vereist ook een gezamenlijke strategie met betrekking tot de inbreng en inspraak 
van belanghebbenden en gebiedspartners. Het participatie- en communicatietraject voor 
de verschillende doelgroepen zal worden uitgewerkt in een gezamenlijk communicatie-
plan. Er wordt een aantal gezamenlijke communicatiemomenten voorzien.   
 
2.2 Fasering op hoofdlijnen 

 Ambtelijk proces Bestuurlijk / Extern proces 

December 2007 Plan van aanpak gereed  

1 januari 2008  GS stellen bestuursopdracht vast  

Januari 2008  Start planMER   
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Februari 2008  Statencommissie informeren 

Februari 2008 Werksessies waterschap / 

provincie 

 

Maart/april  Bestuurlijke overeenstemming GS/waterschap  

( in regulier overleg)  

April 2008 Eerste gezamenlijk 

communicatemoment: 

kick-off  

Persconferentie/-bericht /publiciteit 

April 2008  Werksessies gebiedspartners 

Augustus 2008 Concept ontwerp PH OPF 

gereed voor GS 

 

Augustus 2008  GS stellen conceptontwerp PH OPF vast 

September 2008   statencommissie adviseert over conceptontwerp  

September 2008   POCF adviseert over conceptontwerp PH OPF 

September 2008  interne voorbereiding 

ontwerp PH OPF 

 

Oktober 2008 wateradvies / planMER 

gereed 

 

Oktober 2008  GS stellen ontwerp PH OPF vast 

November 2008 voorbereiden tervisieleg-

ging (drukwerk etc.) 

 

 Publiceren (ook Staatscou-

rant) en gemeenten vragen 

te publiceren 

 

 Aanbieden aan ge-

biedspartners 

 

 Tweede gezamenlijk 

communicatemoment 

Informatiebijeenkomst(en) 

22 december 2008 

t/m 2 februari 

2009 

NB provincie legt nooit 

zaken in de vakantie ter 

inzage: daarom  termijn 

iets verlengen 

zes weken tervisielegging ontwerp (gezamen-

lijk in heel Nederland) 

Gelegenheid schriftelijke en mondelinge 

(verslag) zienswijzen in te dienen 

2 februari t/m 22 

juni 2009  

(wachten tot inspraak Rijk 

is afgerond) 

 

Februari 2009  interne voorbereiding 

Antwoordnota 

 

Februari 2009 Aanleveren antwoordnota 

bij directeur  

 

Begin maart 2009  Eerste behandeling antwoordnota GS 

Maart 2009  GS stellen concept Antwoordnota en PS-

voorstel vast 

April 2009  POCF adviseert over concept Antwoordnota 

April 2009  statencommissie adviseert over concept 

Antwoordnota 

(mogelijkheid tot hoorzitting of insprekers) 

Mei 2009  GS stellen PS-voorstel PH OPF + Antwoordno-

ta vast 

juni 2009  statencommissie bespreekt PH OPF  

September 2009  PS stellen PH OPF vast 

 Aansluitend: bekendma-

king  
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 Doorvoeren wijzigingen en 

drukken 

 

November 2009 Evaluatie proces  
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3 Beheersdeel  

3.1  Organisatie en tijd 

De partiële herziening voor water zal geheel door de afdeling Milieu en water worden 
getrokken. Alleen voor vormgeving en kaarten zal een beroep op bureau KGO van de 
afdeling ROV worden gedaan. Daarnaast zal van de afdelingen ROV en EZ  advies 
worden gevraagd. 
 
Globale raming voor benodigde capaciteit.  

Onderwerp Verantwoordelijke Uren 2008 Uren 2009 

Projectleider J.B. Broertjes 400 200 

KRW J. de Ridder 400 100 

WB21 R. Groen 350 100 

Grondwater C. Klepper 400 100 

Waterbehoefte M. Griffioen 300 100 

Bouwbeleid M. Nieuwjaar 200  

Overstromingsnorm PM 200  

Juridisch advies E. de Beer 100 100 

PlanMER begelei-
ding 

F. Geenevaasen 100  

Ondersteuning* Servicebureau MW 200 200 

* verzending, verslaglegging, organiseren bijeenkomsten 
 
3.2  Geld 

 
De volgende uitgaven worden voorzien: 
 
Indien nodig: inhuur t.b.v. plan-mer (2008):  10.000 
Drukkosten (2009):      5.000 
 
 
 


