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1. Inhoudelijke beschnjving 

1.1 Inleiding 

Na het advies van de commissie Veerman heeft het kabinet besloten tot het opstellen van een 
Deltaprogramma. Er is een Deltacommissaris benoemd die als taak heeft dit nationale 
programma aan te sturen, gericht op de veiligheid tegen overstromingen en de 
zoetwatervoorraad, gelet op de te verwachten klimatologische veranderingen. Naast een 
aantal nationale thema's (3) wordt er in 6 gebieden gewerkt aan inventarisatie van mogelijke 
risico's en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost. Voor Flevoland is het 
Usselmeergebied (DPIJ) relevant. Voor dit gebied is een projectbureau opgezet dat het proces 
organiseert. Vanuit dit projectbureau is de provincies en de waterschappen gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan dit proces. Daarnaast participeert de provincie in het proces dat voor 
de nationale thema's wordt georganiseerd: Zoetwater, Veiligheid en Nieuwbouw en 
herstructurering. De provincie heeft een aantal belangen bij de ontwikkeling van nationaal 
beleid ten aanzien van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Deze vertalen zich vooral 
op het terrein van gebiedsontwikkeling. Vanuit deze belangen wordt in deze opdracht 
aangegeven hoe de provincie in strategische zin verbonden wil en kan zijn aan dit rijksproces. 
In 2014 moet er een integraal advies liggen voor de meest wenselijke oplossingsrichting, 
gevolgd door een rijksbesluit. 

1.2 Aanleiding 

De directeur van het projectbureau DPIJ heeft de provincie gevraagd mee te werken aan het 
proces dat moet gaan leiden tot een integraal advies over te nemen maatregelen voor de korte 
en middellang termijn als het gaat om waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarnaast 
wordt er op de provincie een beroep gedaan door de desbetreffende programmadirecteuren 
een bijdrage te leveren aan de landelijke thema's zoetwater, veiligheid en nieuwbouw en 
herstructurering 

1.3 Doelstellingen 

A. Op adequate wijze de belangen van de provincie behartigen in dit grootschalige, 
gecompliceerde proces, niet alleen als het gaat om het bewaken van de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening, maar ook met het oog op de belangen van bestaande en te ontwikkelen 
ruimtelijke functies. B. Het benutten van de kansen die ontstaan als gevolg van 
beleidsontwikkeling op gebied van waterhuishouding voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
op het gebied van natuur, landschap, recreatie, verstedelijking en verkeersinfrastructuur. 

1.4 Beoogd resultaat 

Een Rijksbesluit over de toekomst van de waterhuishouding in het IJsselmeergebied (inclusief 
Markermeer, Umeer en Randmeren) dat maximaal rekening houdt met de Flevolandse 
belangen en de ontwikkelkansen optimaal benut. 

1.5 Status en rol 

Het gaat om participatie in een nationaal programma, dat aangestuurd wordt door de 
rijksoverheid. Er wordt geparticipeerd in de nationale thema's en in de regionale opgave voor 
het IJsselmeergebied. De provincie geeft invulling aan de rol van Middenbestuur. Vanuit die 
status ligt er verantwoordelijkheid voor een aantal onderdelen van het programma. Op een 
aantal fronten kan de provincie de rol vervullen van bovenregionaal belangenbehartiger 
(werkstroom zoetwater). 

1.6 Afbakening 

Inhoudelijk gaat het programma over waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke 
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ontwikkeling. Het gehele grondgebied van de provincie is daarbij aan de orde, met nadruk op 
de buitendijkse ontwikkelingen en de binnendijkse gebieden die direct beïnvloed worden door 
veranderingen in peilregimes. 

1.7 Randvoorwaarden en risico's 

Randvoorwaarden: 
Voldoende bestuurlijke invloed op inhoud en voortgang processen. Het bestuur moet 

in de positie verkeren om ten minste de provinciale belangen te behartigen. Ter 
ondersteuning van deze positie moet het bestuur gefaciliteerd worden met adequate 
inhoudelijke en procesmatige informatie. 

De ambtelijke organisatie moet in de breedte goed zijn geïnformeerd over het belang 
van het programma, en voldoende t i jd en deskundigheid hebben om inbreng in de 
deelprocessen te kunnen aandragen. 

Een adequate interne organisatie die de inbreng in de diverse onderdelen van het 
gecompliceerde proces aanstuurt. Voldoende budget om expertise te kunnen benutten 
die binnen het provinciaal apparaat niet beschikbaar is. 

Een voldoende extern netwerk om de belangen van de provincie te behartigen. 

Risico's 
Inbreng op onvoldoende inhoudelijk en procesmatig niveau kan de belangen van de 

provincie schaden. 
Eenzijdige sectorale benadering van de voorliggende vraagstukken. 
In beide gevallen is het risico dat het integrale provinciale belang onvoldoende tot 

zijn recht komt in het Deltaprogramma. 

Risicobeheersing: Ambtelijk opdrachtnemer en opdrachtgever staan borg voor de kwaliteit van 
de te leveren inbreng en de intensiteit en kwaliteit van de externe ambtelijke contacten. 

1.8 De beleidsuitgangspunten van Flevoland in het Deltaprogramma 

Flevoland benadert het Deltaprogramma vanuit het bestaande provinciale beleidskader, zoals 
verwoord in het vigerende omgevingsplan. Dit kader behoeft uitbreiding in t i jd en ruimte voor 
dit specifieke onderwerp. Dit heeft te maken met de geografische scope van het 
Deltaprogramma en de tijdshorizon. Het Deltaprogramma gaat over bijna geheel Nederland, 
waarbij het watersysteem in de delta een aantal kenmerken heeft van communicerende vaten. 
Maatregelen die elders worden bedacht hebben invloed op Flevolandse belangen en 
omgekeerd. Het gaat over een zeer lange termijn visie, die daarmee veel verder gaat dan de 
tijdshorizon 2030 van het 0PF2, het vigerende provinciaal omgevingsplan. Als afgeleide van 
het proces Deltaprogramma kunnen kansen worden ontdekt, bijvoorbeeld voor 
gebiedsontwikkeling, die buiten het huidige beleidskader liggen. Die kansen kunnen worden 
meegenomen in het proces naar een volgend provinciaal omgevingsplan. Daarnaast is voor 
participatie in het proces Deltaprogramma positiebepaling van de provincie nodig in een 
belangenafweging die een (inter-)nationaal karakter heeft. Deze positiebepaling vraagt om 
aanvullende beleidsuitspraken ten opzichte van het vigerende beleidskader. 

In het kader van het Deltaprogramma moeten 5 besluiten worden genomen. 
1. Actualisering van veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen 
2. Zoetwaterstrategie die voor een adequate watervoorziening in Nederland op de lange 

termijn moet zorgen 
3. Lange termijn peilbeheer van het IJsselmeer gericht op de watervoorziening binnen 

Nederland en de veiligheidsopgave in het gebied 
4. De bescherming van de Rijn-Maasdelta 
5. Een nationaal beleidskader voor de (her)ontwikkeling van bebouwd gebied 

Ten aanzien van elk van de 5 beslissingen zijn voor de belangen van Flevoland de volgende 
beleidsuitgangspunten geformuleerd: 
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Ad 2 

Ad 3 

Ad 1 
Het adagium van Flevoland is: hoe veiliger hoe beter. Flevoland is laag gelegen en 

daarmee zowel fysiek als psychologisch kwetsbaarder dan hoger gelegen landsdelen. 
Voor een duurzaam vertrouwen in de veiligheidssituatie is zijn robuuste 
veiligheidsnormen nodig. 

Eventuele maatregelen ter verbetering van de veiligheid bieden kansen voor 
gebiedsontwikkeling. Omgekeerd kan gebiedsontwikkeling ook kansen bieden voor 
veiligheidsmaatregelen. Beide kansen moeten maximaal worden benut. Daardoor kunnen 
de eventueel optredende negatieve effecten worden beperkt. 

Elke regio in Nederland lost zoveel mogelijk de eigen watervraagstukken op. De 
oplossingen die binnen een bepaald gebied voor de eigen problemen mogelijk zijn 
komen eerst aan bod, dan pas wordt naar andere gebieden gekeken voor oplossingen. 

De oplossing voor nationale vraagstukken dient interactief, iteratief en transparant tot 
stand te komen. Daarbij worden de belangen die gemoeid zijn met oplossingen, 
zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. 

De landelijke vraag naar zoet water mag niet ten koste gaan van de voorziening van 
Flevolandse behoeftes. 

Ontkoppeling van het waterpeil Markermeer-IJmeer en randmeren ten opzichte van 
IJsselmeerpeil. 
Markermeer/IJmeer kent seizoensgebonden peilbeheer met een minimale stand van -20 

cm en maximale stand van +30 cm tov huidige streefpeil. 
Realistische benadering van de vraagstukken van rivierafvoer en zeespiegelrijzing. 
Geen rigoreuze peilstijging op het IJsselmeer 
Duurzame technische oplossing voor verdergaande zeespiegelrijzing 
Belang van recreatie en toerisme en scheepvaart, inclusief overslagmogelijkheden, 

bl i j f t gehandhaafd 
De benodigde omvang van het waterbergend vermogen wordt zoveel als mogelijk is 

beperkt door anticiperend waterbeheer. 

Eventuele wijziging in de afvoerverdeling van Rijn en IJssel is zodanig dat in Flevoland 
geen regionale schade ontstaat 

Maatregelen worden, als er toch schade dreigt te ontstaan, gecombineerd met 
kwaliteitsimpuls, waardoor de schade in het gebied zelf wordt gecompenseerd. 

De binnenvaart moet de IJssel ook bij lage afvoer normaal kunnen bevaren 

De ruimtelijke beleidskaders worden door de provincies ontwikkeld (cf nieuw 
gedecentraliseerd RO beleid) 

Daarbij wordt vooral bepaald hoe bepaalde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen worden vormgegeven gelet op de waterhuishoudkundige omstandigheden 

De huidige keuze voor het patroon van stedelijke ontwikkeling staat niet ter discussie. 

In het algemeen geldt voor te nemen maatregelen in het kader van het Deltaprogramma dat: 

Schaden en kosten van regionale ontwikkelopgaven die voortvloeien uit nationale 
besluitvorming in het kader van het Deltaprogramma, niet voor rekening van de regio 
komen. 

Er "natuur inclusief" ontworpen wordt. 
Elke uit te voeren maatregel zodanig wordt vorm gegeven dat de ruimtelijke kwaliteit 

behouden wordt, dan wel versterkt. 
Er voor de uit te voeren maatregelen een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak 

wordt verworven. 

Ad 4 

Ad 5 
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2. Proces 

2.1 Fasering en activiteiten per fase 

Het Deltaprogramma kent drie fasen en wordt inhoudelijk in 2014 afgerond. Vanaf 2010 tot 
april 2011 wordt het speelveld verkend, daarna worden potentiële voorkeursstrategieën 
bepaald. In de derde fase wordt een advies opgesteld over de voorkeursstrategie. Alleen voor 
fase 1 is nu een concreet werkplan gemaakt. Het gehele proces, inclusief besluitvorming, 
loopt tot in 2014. Er wordt vanuit gegaan dat met de beschreven provinciale organisatie en 
middelen het proces tot 2014 uitgevoerd kan worden. Als er nieuwe inzichten zijn in fasering 
en benodigde inzet zal dit tot aanpassingen in de opdracht leiden. 

2.2 Werkwijze. 

Hoewel het hier gaat om een nieuw rijksfenomeen ligt de inhoudelijke inbreng van de 
provincie in grote mate in het verlengde van reeds langer lopende beleidsprocessen. Daarmee 
ligt de uitdaging niet zozeer in een tijdrovend proces van nieuwe beleidsontwikkelingen, maar 
in het bijeenbrengen en consolideren van bestaande kennis en beleidsuitgangspunten en 
voornemens. Daarom ligt het accent bij de Interne aansturing op het bijeenbrengen van 
kennis, en bij de extern aansturing op het zo goed mogelijk overbrengen en beargumenteren 
van de Flevolandse belangen. Daarnaast wordt bezien welke kansen voor nieuwe 
gebiedsontwikkelingen ontstaan door nieuwe waterstaatkundige omstandigheden. 
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3. Beheersaspecten 

3.1 Organisatie participatie Deltaprogramma binnen provincie Flevoland 

De organisatie als hier beschreven is toegerust op de nu lopende fase van verkenningen. 
Verwacht wordt dat deze ook voldoende toegerust is om de vervolgfasen tot en met 2014 te 
kunnen bemensen. Bij aanzienlijke afwijkingen zal een aangepaste bestuursopdracht worden 
geformuleerd en vastgesteld. 

1, 

2. 

Het project kent een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. Bestuurlijk opdrachtgever 
is de portefeuillehouder watert Ambtelijk opdrachtgever is namens de directie, het 
afdelingshoofd DMW. 
De ambtelijk opdrachtgever benoemt een verantwoordelijk programma manager die, 
samen met opdrachtgever, de strategische lijnen uitzet en het project op hoofdlijnen 
aanstuurt inclusief het management van de externe omgeving op het niveau van het gehele 
programma. 
Voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt een programmaorganisatie 
gevormd, met een projectleider, inhoudelijk deskundigen en projectondersteuning. De 
afdeling DMW levert de projectleider en ondersteuning. Samen met de andere 
beleidsafdelingen en de eenheid grote projecten en programma's wordt een 
programmaorganisatie gevormd. De inzet wordt in overleg met de afdelingshoofden, naar 
rato van het belang, afgesproken. 

Koppeling deelgebieden DPIJ aan bestaande provinciale gebiedsverkenningen 
Er is een indeling in deelgebieden gemaakt binnen DPIJ. De provincie organiseert naar 
peilgebied, vanwege de samenhang die daarbinnen bestaat. Op deze wijze worden de DPIJ 
gebieden gekoppeld aan 3 provinciale speerpuntgebieden. 

Tabel 1. DPIJ-deelgebieden per provinciaal gebiedsproces 
Provinciaal gebiedsproces 
Noordelijk Flevoland 
Oostrand oostelijk en zuidelijk Flevoland, 
IIVR 
Markermeer- Umeer, BEZEM 

DPIJ Deelgebieden 
Usselmeerkust Flevoland, IJssel-Vechtdelta 
Randmeren Gelderland 

Markermeer- Umeer, Gooi-Eemmeer, 
Houtribdijk 

3.2 Tijd en capaciteit 

Voor de genoemde activiteiten wordt onderstaande interne capaciteit geraamd. 
Bij deze raming wordt opgemerkt dat het gaat om de participatie in een nationaal programma, 
aangestuurd door het rijk. De planning van dit gehele proces door het rijk, en de daarvoor 
benodigde activiteiten is nog niet geheel duidelijk. Daarom wordt hier volstaan met een 
globale raming van provinciale middelen, zoals die gemiddeld over de gehele periode op 
jaarbasis nodig zal zijn. Deze inzet is primair bedoeld voor het behartigen van de provinciale 
belangen. Daarnaast kan hiermee inzet worden geleverd in DPIJ verband ondersteuning te 
bieden. 

' De bestuurlijk opdrachtgever vertegenwoordigt de provincie op dit onderwerp, met uitzondering van het 
Umeer Markermeergebied, dat door de projectgedeputeerde IJmeer-Markermeer wordt vertegenwoordigd 
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Het overzicht ziet er als volgt uit: 

Tabel 2. Inschatting benodigde t i j d voor DPIJ 
Organisatieonderdeel 
Programma manager 
Projectleider 
Projectondersteuner 

Aansturing Deelgebieden 
Beleidsmedewerker Zoetwater 
Beleidsmedewerker Veiligheid 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke kwaliteit 
Sr beleidsmedewerker ecologie 
Beleidsmedewerker nieuwbouw en herstr. 
GIS medewerker 
Beleidsmedewerker vervoer 
Sr beleidsmedewerker EZ, R&T etc 
Communicatie 
Totaal 

Fte 
0,2 
1,0 
0,6 

(CS) 
(DMW) 
(DMW) 

0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

(3* 0,2 CS) 
(DMW) 
(DMW) 
(RWN) 
(RWN) 
(RWN) 
(RWN) 
(WW) 
(EZ) 
(COB) 

3,6 

3.3 Geld 

Voor de gehele periode van het proces DPIJ wordt een provinciaal budget geraamd van 
€400.000,- te verdelen over de begrotingsjaren 2011 - 2014. De bijdrage aan DPIJ kan relatief 
bescheiden blijven doordat er sprake is van samenwerking tussen rijk en regionale partijen in 
het gebied: waterschappen, provincies en gemeenten. De middelen zijn nodig voor het 
organiseren van gebiedsbijeenkomsten, aanvullend inhoudelijk onderzoek en advieswerk, 
communicatie activiteiten en bijdragen aan gemeenschappelijke producten. 

3.4 Financiering 

Het Deltaprogramma is een meerjarenprogramma. Geraamd wordt een gemiddelde besteding 
van 100.000 euro per jaar, dus tot en met 2014 totaal maximaal 400.000 euro. Dit budget 
wordt ingezet voor het behartigen van de provinciale belangen; niet voor DPIJ doelen. Per jaar 
wordt een planning gemaakt inclusief het exacte budget. 

De financiering van 400.000 euro bestaat uit drie onderdelen: 

De afdeling DMW heeft in 2011 een bedrag van 245.000 euro beschikbaar vanuit het PMJP. 
Voorgesteld wordt om middels een begrotingswijziging dit bedrag binnen de afdeling DMW 
beschikbaar te houden gedurende de looptijd van dit meerjarenprogramma. 

Een bedrag van 55.000 euro wordt gedekt vanuit de Voorziening Grondwater. Binnen het 
Deltaprogramma wordt provinciaal onderzoek naar grondwater (o.a. kwel, natuur) hieruit 
betaald. 

Het Deltaprogramma is gekoppeld aan lopende gebiedsontwikkelingen, met name TMIJ en 
Noordelijk Flevoland. In Noordelijk Flevoland gaat het om een mogelijke waterafvoerfunctie 
binnen het Deltaprogramma, ter plaatse van de gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand. Daarom 
wordt een deel van de financiering voor de organisatie van gebiedsprocessen en -
bijeenkomsten gezocht binnen de budgetten voor gebiedsontwikkeling (TMIJ en Noordelijk 
Flevoland). Het gaat om gemiddeld 25.000 euro per jaar, totaal maximaal 100.000 euro tot en 
met 2014. 

3.5 Kwaliteit 

De kwaliteit van de inbreng vanuit de provincie voor het Deltaprogramma wordt bepaald door 
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de procesmatige aanpak en de inhoud zoals die door de vakspecialisten wordt geleverd. 
Kwaliteit slaat daarmee op inhoud en tijdigheid. Deze worden bewaakt door 
programmamanager en projectleider. 

3.6 Informatie en communicatie 

Maatschappelijke partners worden bij het proces betrokken op het niveau van het gehele 
IJsselmeergebied. Specifiek Flevolandse vraagstukken zullen waar nodig met belanghebbende 
partijen in het gebied worden besproken. Daarnaast zal in overleg met DPIJ een proces van 
burgerparticipatie worden uitgevoerd, gericht op draagvlak voor de uit het inhoudelijke proces 
resulterende oplossingen. De communicatiemomenten doen zich vooral voor gekoppeld aan 
bestuurlijke processen, zoals de afronding van fase 1 met een bestuurlijke conferentie in 
april/mei 2011. Met de projectorganisatie DPIJ zal overlegd worden hoe en wanneer burgers 
kunnen participeren in het proces. 
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De diverse rollen in de ambtelijke en bestuurlijke 
opdrachtgever/-nemerrela t ie 

Programmagedeputeerde 
Algemeen 

1. Het geven van bestuurlijk-politieke leiding. 
2. Helder maken en bewaken van politieke, aan het project gerelateerde doelen. 
3. Keuzes maken, deze verdedigen en erop sturen. 
4. Bestuurlijke afstemming binnen GS. 
5. Boegbeeld van het project naar buiten, naar PS en in contacten met de media. 
6. Beschikbaar voor ambtelijk opdrachtgever en -nemer: (2-)wekelijks overleg 

Specifiek 

1. Gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever. 
2. Voorzitter van de brede bestuurlijke bijeenkomsten. 
3. Voorzitter portefeuillehouderoverleg. 

Ambtelijk opdrachtgever (hoofd DMW namens DT) 

Algemeen 

1. Samen met opdrachtnemer vertalen van politieke doelen in project- en procesdoelen. 
2. Sturen op project/procesdoelen. 
3. Vertegenwoordiger van het project naar buiten, op (hoger) ambtelijk niveau. 
4. Eerste aanspreekpunt voor de programmagedeputeerde. 
5. Faciliteren en aansturen ambtelijk opdrachtnemer. 

Specifiek 

1. (2-) wekelijks voortgangsoverleg met programmagedeputeerde en met ambtelijk 
opdrachtnemer. 

Ambtelijk opdrachtnemer (Programmamanager) 

Algemeen 

1. Aansturen programmaorganisatie. 
2. Met opdrachtgever vertalen van politieke doelen in project en procesdoelen. 
3. Eerste aanspreekpunt ambtelijk, intern en extern. 
4. Eerste aanspreekpunt voor ambtelijk opdrachtgever. 
5. Bereidt overleggen met programmagedeputeerde en ambtelijk opdrachtgever voor. 
6. Ondersteunt ambtelijk opdrachtgever bij (extern) overleg over het project. 

Projectleider 
1. Vertalen van proces- en projectdoelen in acties en activiteiten 
2. Maken van en sturen op uitvoeringskeuzes 
3. Ondersteunt programmamanager bij (extern) overleg over het project 
4. Aanspreekpunt voor de werkorganisatie DPIJ 
5. Onderlinge afstemming betrokken provincies 
6. Coördineert inhoudelijke inbreng gebiedsprocessen. 
7. Aansturen projectteam 
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