
 
 

Memo  
 

 

Datum 

an 

an 

  

etreft 

 

 

A

  

V

B

 

  

 

Registratienummer: 

Opmerkingen 

 
 
 
21 maart 2013 
 
Provinciale Staten 
 
  
 
Gedeputeerde A. Gijsberts 

 
1475672 
 
 

 *1475672* 
 

  
 
Reactie op voorlopige richtingen Deltaprogramma  

 

 
 
  

 

 
 
 

 

 

 
Het Deltaprogramma is een programma van het Rijk in samenwerking met regionale overheden, dat 
bedoeld is om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en zoetwatervraag voor de 
toekomst in kaart te brengen en van oplossingen te voorzien. 
Provincie Flevoland werkt mee aan dit programma als regisseur in het ruimtelijk-economisch 
domein: kunnen geplande ontwikkelingen door blijven gaan of ontstaan er juist nieuwe kansen als 
gevolg van waterhuishoudkundige ingrepen? 
 
Binnen het Deltaprogramma wordt toegewerkt naar de Deltabeslissingen die in september 2014 
worden genomen door het Kabinet. Deze Deltabeslissingen zullen gaan over de waterpeilen in het 
IJsselmeergebied, de waterveiligheidsnormen van de dijken, de rivierafvoerverdeling en de 
landelijke zoetwaterverdeling. 
  
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) is een deelprogramma van het Deltaprogramma. In 
voorbereiding op de deltabeslissing over het peil van het IJsselmeer heeft DPIJ voorlopige richtingen 
gepresenteerd. Deze richtingen zijn:  
• Het huidige winterpeil van het IJsselmeer blijft ook na 2050 ongeveer stabiel en op het huidige 
niveau.  
• Een veerkrachtige en veilige inrichting van het systeem door flexibel peilbeheer binnen de 
grenzen van waterveiligheid.  
DPIJ heeft verzocht deze richtingen aan de achterban voor te leggen en te laten weten of er 
draagvlak voor bestaat. Deze uitvraag is bijgevoegd bij dit memo. 
 
In een panoramaronde eind 2012 en een opinieronde (6 februari jl.) van de Staten is dit onderwerp 
aan de orde geweest. Op basis van uw meningen is een antwoordbrief opgesteld. Daarnaast is de 
brief in het Flevolands Bestuurlijk Overleg Water (FBOW) afgestemd met het waterschap 
Zuiderzeeland en het waterleidingbedrijf. De brief is verstuurd mede namens de Flevolandse 
gemeenten. Het resultaat stuur ik u hierbij ter informatie. 
 
Bijlagen: 
Uitvraag van DPIJ 
Reactie van Provincie Flevoland 
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Geachte portefeuillehouder, 
 
Het werk in het Nationaal Deltaprogramma vordert. 2014, het jaar waarin de 
deltacommissaris voorstellen doet voor de deltabeslissingen, komt snel naderbij. 
Op veler verzoek wordt nu de mogelijkheid geboden de democratisch gekozen 
achterbannen te informeren en consulteren, op een manier die u zelf bepaalt. In 
deze brief willen wij u uitnodigen binnen uw besturen aandacht te besteden aan 
het Deltaprogramma.  
 
Achtergrond 
Klimaatveranderingen en een stijgende zeespiegel stellen Nederland voor 
uitdagingen waar we ons op moeten voorbereiden. Door dat nu te doen, 
voorkomen we dat een mogelijke ramp of watertekort ons straks overvalt. Het 
Deltaprogramma heeft de urgente taak om Nederland op de toekomst voor te 
bereiden en de veiligheid en de zoetwatervoorziening in stand te houden. Dit 
vraagt de bereidheid van bestuurders om vooruit te kijken, ook over hun 
ambtstermijn heen, en keuzes te maken waardoor we ons robuust voorbereiden 
op een onzekere toekomst.  
 
Het Deltaprogramma levert in 2014 voorstellen voor deltabeslissingen, waarover 
het kabinet en de Tweede Kamer besluiten. Deze beslissingen geven richting aan 
de uitvoering van maatregelen die na 2015 worden gestart, wanneer de lopende 
programma’s (zoals Ruimte voor de Rivier) zijn afgerond. Een van de 
deltabeslissingen betreft het peilbeheer in het IJsselmeergebied: welke keuzes 
worden gemaakt voor de afwatering naar de (stijgende) Waddenzee en hoe draagt 
de watervoorraad in het gebied bij aan de zoetwatervraag? De andere 
deltabeslissingen gaan over waterveiligheid (actualisering normen), duurzame en 
doelmatige zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie (o.a. beleidskader 
ruimtelijke ontwikkelingen) en bescherming Rijn-Maasdelta. 
 
Het Deltaprogramma, waaronder het Deltaprogramma IJsselmeergebied, heeft 
concept kansrijke strategieën of hoofdrichtingen opgesteld, die bijdragen aan de 
deltabeslissingen. Op weg naar de respectievelijke voorkeurstrategieën van de 
deelprogramma’s, die in 2014 gereed moeten zijn, is bestuurlijke input cruciaal. 
Wij nodigen u daarom uit het Deltaprogramma, de voorlopige hoofdrichtingen en 
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vragen van het deelprogramma IJsselmeergebied binnen uw bestuur te 
behandelen.  
 
Eén voordeur 
 
Vragen 
De regionale vragen van het IJsselmeergebied vindt u hieronder. Een uitgebreidere 
toelichting vindt u in de speciale editie van Deltanieuws over de strategieën uit het 
Deltaprogramma (zie het kopje Meer informatie). 
 
IJsselmeergebied 
Het deelprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) zoekt een gezamenlijke strategie 
voor vier thema’s. Deze thema’s moeten in samenhang worden behandeld om tot 
een voorkeurstrategie voor het toekomstig peilbeheer in het IJsselmeergebied te 
kunnen komen. Bij de behandeling zijn er vier gerelateerde vragen. Regionale en 
lokale ambities spelen een grote rol bij de beantwoording ervan. De vier thema’s 
zijn de toekomstige afvoer van water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee, de 
instandhouding van de zoetwatervoorziening voor het IJsselmeergebied (Noord-
Nederland), de instandhouding van de veiligheid in het gebied en als laatste de 
nationale samenhang. Voor de eerste twee thema’s zijn voorlopige richtingen 
opgesteld, die u hieronder aantreft. Daarnaast zijn er rond de thema’s enkele 
vragen geformuleerd.  
 
De twee voorlopige richtingen zijn: 

• Het huidige winterpeil in het IJsselmeer ook na 2050, als de huidige spui-
complexen in de Afsluitdijk zijn afgeschreven, ongeveer stabiel en op het 
huidige niveau houden. Dit kan op basis van de huidige inzichten het beste 
met pompen gebeuren, eventueel in combinatie met spuien. 

• Een flexibel peilbeheer in combinatie met een flexibele inrichting. Deze 
combinatie zorgt voor een veerkrachtig en veilig systeem dat adaptief kan 
inspelen op veranderingen, zowel in periodes van teveel water als in peri-
odes met te weinig water. Hiervoor moet nog flink werk worden verricht en 
zullen flinke investeringen nodig zijn in de toekomst. 
De mate waarin en het tempo waarmee de flexibiliteit van het peil en de 
ruimtelijke inrichting worden vergroot, hangen af van de snelheid van kli-
maatsverandering, de innovaties en ontwikkelingen in gebruik en (andere) 
ambities (bijvoorbeeld natuur en ruimtelijke kwaliteit) en gebeuren altijd 
binnen de grenzen van waterveiligheid. 

 
Vragen van het deelprogramma IJsselmeergebied: 
• Wilt u nagaan of er binnen uw democratisch gekozen achterban draagvlak 

voor deze voorlopige richtingen bestaat en of we op de goede weg zijn? 
• Welke mogelijkheden en kansen zien zij voor een flexibele inrichting, voor 

natuur, recreatie en voor ruimtelijke kwaliteit? 
 
Meer informatie 
Meer informatie is digitaal beschikbaar: 

Algemeen 
• een brief van deltacommissaris Wim Kuijken aan de voorzitters van de re-

gionale stuurgroepen over de voorlopige richtingen in het Deltaprogramma 
• ‘Stand van denken voorlopige richtingen in het Deltaprogramma’ (naar 

aanleiding van bespreking in de nationale stuurgroep Deltaprogramma op 
29 november 2012). 
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• een special van de nieuwsbrief DeltaNieuws. Deze is voor een groot deel 
gewijd aan kansrijke strategieën en hoofdlijnen en bevat per deelpro-
gramma een toelichting; 

• een korte gezamenlijke powerpointpresentatie van de deltacommissaris en 
de deelprogramma’s. 

IJsselmeergebied 
• een powerpointpresentatie die meer ingaat op de situatie in het IJssel-

meergebied; 
• een filmpje waarin ondergetekenden bestuurders wijzen op het belang van 

het Deltaprogramma en hen oproepen actief bij te dragen aan het resul-
taat ervan. 

 
U vindt deze informatie via www.dpij-infopakket.nl. Het filmpje kunt u ook via 
www.dpij-oproep.nl bekijken en downloaden. 
 
Ondersteuning 
Als u wilt, kan een lid van de uitgebreide Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied 
(BKIJ-XL) aanwezig zijn. Voor inhoudelijke ondersteuning tijdens de behandeling 
kunt u een beroep doen op mensen van het programmabureau van het 
Deltaprogramma IJsselmeergebied. U kunt dit doorgeven via dpij@rws.nl, onder 
vermelding van ‘bestuurlijke ronde’. 
 
Als u in de tussentijd vragen heeft, kunt u die stellen aan het programmabureau 
van het deelprogramma IJsselmeergebied via dpij@rws.nl. Gemeenten kunnen 
ook terecht bij de gemeenteambassadeur, de heer Guido Vermeer. Hij is te 
bereiken onder gfm.vermeer@lelystad.nl. 
 
Uw reactie en het vervolg 
Als u wilt reageren op de vragen en de voorlopige richtingen, willen wij u vragen 
dit uiterlijk 8 februari 2013 te doen. De BKIJ-XL buigt zich medio februari over de 
reacties, zodat de informatie voor 1 maart 2013 naar de deltacommissaris kan. U 
kunt uw informatie via uw gedeputeerde bij ons aanleveren. Wij zorgen ervoor dat 
de relevante delen uit uw reactie ook bij andere deelprogramma’s dan wel de 
deltacommissaris terechtkomen. 
 
27 maart 2013 organiseert het Deltaprogramma IJsselmeergebied de 
IJsselMeertop. Hier leggen we aan de portefeuillehouders, aan alle andere 
gemeentelijk, provinciale en waterschapsbestuurders en aan de maatschappelijke 
organisaties onze verwerking van de reacties over het IJsselmeergebied voor. U 
kunt uw reactie ook hier inbrengen. Op de top liggen keuzes op tafel, waarmee we 
vervolgens aan de slag gaan op weg naar de voorkeurstrategie voor het 
IJsselmeergebied.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het deelprogramma IJsselmeergebied, 
 
E. Boerman en mr.ir. H.L. Tiesinga 
Duo-voorzitters Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied 

http://www.dpij-infopakket.nl/
www.dpij-oproep.nl
mailto:dpij@rws.nl
mailto:dpij@rws.nl
mailto:gfm.vermeer@lelystad.nl
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Geachte voorzitters, 

Onder dankzegging voor de geboden gelegenheid, geven wij u hierbij mede namens de Flevolandse 
gemeenten onze reactie op de voorlopige richtingen in het Deltaprogramma. Deze reactie hebben 
wij afgestemd met het waterschap en het waterleidingbedrijf in het Flevolands Bestuurhjk Overleg 
Water. 
Omdat het een reactie is die breder gaat dan alleen het Deltaprogramma IJsselmeergebied, sturen 
wij een afschrift van deze brief aan de Deltacommissaris. Wij vinden het van belang om de 
Deltacommissaris te informeren over onze reactie op de voorlopige richtingen. Achtereenvolgens 
gaan wij in op onze visie over peilbeheer, zoetwater en waterveihgheid. 

Peilbeheer 
De regio is verheugd dat het winterpeil (-0,40 m NAP) in het hele IJsselmeergebied niet meestijgt 
met de verwachte peilstijging van het zeeniveau en dat gekozen wordt voor het installeren van 
pompen bij de Afsluitdijk. Wij achten het van belang dat, voordat wordt overgegaan tot 
flexibihseren van het zomerpeil, de noodzaak daartoe wordt aangetoond. De effecten van het 
instellen van een flexibel zomerpeil moeten eerst in beeld worden gebracht. Afhankehjk van de 
uitkomsten van onderzoek naar waterveihgheid, andere effecten en afspraken over compensatie is 
een extra opzet van 10 cm op het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de Zuidehjke Randmeren, tot 
NAP -0,1 Om in het voorjaar mogelijk. Het zomerpeil kan dan binnen de huidige bandbreedte 
variëren (tussen NAP -0,20m en NAP -0,40m) en met extra opzet tot NAP -0,10 m. Wij gaan er vanuit 
dat in de Oostehjke Randmeren het huidige zomerpeil niet verandert. 

Voor de ruimtelijk-economische ontwikkehngen van Flevoland is het noodzakelijk dat de 
Deltabeshssing tenminste voor de komende 30 jaar voldoende duidehjkheid biedt over de in te 
stellen waterpeilen in het IJsselmeergebied. 

Zoetwater 
Flevoland ambieert het benutten van synergievoordelen tussen water binnen- en buitendijks, 
ruimtehjke ordening en economie. Het doel is om de synergievoordelen in te zetten om de 
(landehjke) watervraag te reduceren. Flevoland wenst niet zomaar te facihteren in een extra 
watervraag. Zoals aangegeven bij peilbeheer dient de noodzaak hiertoe eerst te worden aangetoond 
en dienen de consequenties hiervan in beeld te worden gebracht. 
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ln de komende fase gaan wij de kansen onderzoeken voor het huisvesten van hoogwaardige 
zoetwatervragende agrarische en industriële functies die elders in Nederland in de knel komen. 
Gevolg kan zijn dat in Flevoland efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de zoetwatervoorraad, 
leidend tot waterbesparing op nationale schaal. 

Waterveiligheid 
Momenteel wordt overal in Flevoland aan de basisveihgheid per individu (10"̂ ) voldaan. Wij gaan 
ervan uit dat deze ook voor de toekomst gegarandeerd bhjft. Op basis van economische afwegingen 
voor de dijkringen 7 en 8 kan overwogen worden om de waterveihgheidsnorm voor deze ringen te 
verhogen. Investeren in preventie is de meest rendabele manier om in Flevoland de veihgheid te 
vergroten. Van essentieel belang bhjven onze dijkringen. Het peilverschil tussen de buitenwateren 
en de polders is dermate groot, dat bij een eventuele overstroming de ti jd ontbreekt om alle 
bewoners tijdig te kunnen evacueren. Dit vraagt lokaal, bij kwetsbare objecten, om aandacht voor 
gevolgenbeperking en rampenbeheersing. 

Wij vertrouwen er op dat u onze reactie meeweegt bij de besluitvorming over deze fase in het 
Deltaprogramma. In de volgende en laatste fase van het Deltaprogramma worden de 
Deltabeslissingen gevormd. Hierbij leveren de Flevolandse overheden opnieuw graag hun inbreng, 
met name ten aanzien van de thematische vraagstukken zoals waterveihgheid en meekoppelkansen 
vanuit onze regionale ontwikkehng. 
Tot slot vragen wij uw aandacht voor initiatieven en ontwikkelingen waarvoor door lokale besturen 
of andere betrokken overlegpartners specifiek aandacht is gevraagd, zoals MarkerWadden. Meer 
specifieke reacties worden gezonden vanuit de regio. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

T. van der Wal 
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