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Beslispunten 

Kennis te nemen van de bijgevoegde Bestuursopdracht Deltaprogramma 
Flevoland. 
De 6e begrotingsvrijziging 2011 (PS11 /06) vast te stellen, waarbij de lasten 
van het product 3.1.1. Waterkwaliteit in 2011 verlaagd worden met 
€ 183.750,00 en in 2012 t /m 2014 verhoogd worden met € 61.250,00 per jaar; 
onder gelijktijdige mutatie van de Algemene Reserve. 
Deze middelen meerjarig beschikbaar te houden tot en met 2014. 
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2. 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 klimatologi
sche veranderingen. Naast een aantal nationale thema's (3) wordt er in 6 gebie
den gewerkt aan inventarisatie van mogelijke risico's en de v^jze waarop deze 
kunnen worden opgelost. Voor Flevoland is het IJsselmeergebied (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 bijdra
ge 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 
ontvflkkeling van nationaal beleid ten aanzien van de waterveiligheid en zoetwa
tervoorziening. Deze vertalen zich vooral op het terrein van gebiedsontwikkeling. 
Vanuit deze belangen wordt in de bestuursopdracht aangegeven hoe de provincie 
in strategische zin verbonden v^l en kan zijn aan dit rijksproces. In 2014 moet er 
een integraal advies liggen voor de meest wenselijke oplossingsrichting, gevolgd 
door een rijksbesluit. 

3. Beoogd effect 

Het door de provincie beoogde resultaat is 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 waar
bij de groene, blauwe en rode ontv^kkelkansen optimaal kunnen worden benut. 

4. Argumenten 

1.1 Meewerken aan het Deltaprogramma is een rol van de provincie 
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 en regionaal belangenbehartiger (bijvoorbeeld ruimtelijke 
kwaliteit en zoetwatervoorziening). 
Door participatie kunnen kansen worden benut die ontstaan als gevolg van be-
leidsontv/ikkeling op gebied van waterhuishouding voor gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, recreatie, verstedelijking 
en verkeersinfrastructuur. 

Agendapunt 

Lelystad 

25 januari 2011 

Resistratienummer 

1101154 

Inlichtinsen 

ir. M. Griffioen 

Af delinsl Bureau 

DMW 

Portefeuillehouder 

Wittenfian, M.J.D. 

K'-y/ 



^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D statenvoorstel 
^^L. ^ Resistratie 

^ T 5 1101154 
^ M ~-^^^ / ^ ^ - - - " " ^ ^ ^ Bladnummer 

^ : 4 ^ ^^^r.^:^^^^^^ 2 

2.1 Het voorstel is conform het financiële beleid 
Conform de financiële spelregels mogen uw Staten de begroting v^jzigen wanneer de lasten in enig 
jaar verhoogd of verlaagd dienen te worden. Dit valt onder uw budgetrecht. 

2.2 Het benodigde budget dient meerjarig beschikbaar te ziin 
Het benodigd budget van € 400.000,- is een raming voor de periode 2011-2014. Daarvan wordt 
€ 245.000,- gedekt vanuit het budget Waterkwaliteit (10310101100). Dit bedrag is eenmalig be
schikbaar in het jaar 2011, terwijl de middelen gelijkmatig verdeeld over 4 jaar nodig zijn. 

3.1 De inzet van budget verdeeld over de laren is onzeker 

Het proces omtrent het Deltaprogramma wordt geleid door het Rijk. De planning is op dit moment 
nog niet geheel duidelijk. Daarom wordt de provinciale financiële inzet vooralsnog gelijkmatig over 
de jaren 2011-2014 verdeeld. De werkelijke bestedingen kunnen daarvan afwijken. Eventuele aan
passingen zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota en Najaarsnota. Aan uw Staten zal worden 
voorgesteld om eventueel resterende middelen in enige jaarschijf, middels de resultaatbestemming 
bij de jaarrekening, mee te nemen naar het volgende jaar. 

5. Kanttekeningen 

1.1 Tijd en capaciteit ziin onzekere factoren 
Zoals bij argument 3.1 gemeld, is de planning van het proces niet geheel beïnvloedbaar door de 
Provincie Flevoland. 

2.1 Provinciale biidragen uit de programma's TMIJ en Noordelijk Flevoland zijn na 2011 onzeker 
Van de totale € 400.000,- wordt € 100.000,- (zijnde 4 keer € 25.000,-) bijgedragen uit de program
ma's Toekomst Markermeer-IJmeer en Noordelijk Flevoland. In Noordelijk Flevoland gaat het om 
een mogelijke waterafvoerfunctie binnen het Deltaprogramma, ter plaatse van de gebiedsontwikke
ling Zuyderzeerand. In de productenraming zijn de budgetten van deze programma's opgenomen tot 
en met 2011. Dit betekent dat de bijdragen voor de jaren 2012 t /m 2014 nog onzeker is. De bijdra
gen worden gebruikt om synergievoordelen te behalen door de combinatie te zoeken met lopende 
gebiedsontwikkelingen. Mochten er na 2011 daarvoor geen middelen beschikbaar zijn, dan zal dit 
binnen het Deltaprogramma op een soberder manier worden ingevuld. 

6. Evaluatie 

De voortgang van het Deltaprogramma wordt onder verantwoordelijkheid van het Rijk periodiek 
geëvalueerd. Dit geldt zowel voor het programma als geheel als voor de deelprogramma's. De 
interne evaluatie tijdens de looptijd van het programma vindt plaats binnen de begrotingscyclus. 

7. Advies van de Commissie van advies 
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Ontwerp-besluit 

A ^ Provinciale Staten van Flevoland, 

(O) gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2011, nummer 1101154 

BESLUITEN: 
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde Bestuursopdracht Deltaprogramma Flevoland waarin de 

bijdrage van de provincie in dit grootschalige, gecompliceerde proces is uitgewerkt. 
2. De 6e begrotingsvrijziging 2011 (PS11 /06) vast te stellen, waarbij de lasten van het product 

3.1.1. Waterkwaliteit in 2011 verlaagd worden met € 183.750,00 en in 2012 t /m 2014 verhoogd 
^ ^ worden met € 61.250,00 per jaar; onder gelijktijdige mutatie van de Algemene Reserve. 
(p0 3. Deze middelen meerjarig beschikbaar te houden tot en met 2014. 
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Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PSll/06 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties begrothigsthenia's 
1° Lasten 
B ° Baten 

Thema 

Onderdeel Onitchrljylne 

Prim. 
begroting 

Vorige 
raming 

nutstie 
2011 

Nieuwe 
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Doorwerldngt.o.v. 2011 

2012 2013 

9 Duurzaamheid, IcUmaat, water, natuur 

S.l Verbeter walerlcwaL, beperk overlait 

Tnlaal 1 Duurzaamhpld, klimaat • water, natuur 

6 Bestuur en algemene dekkingimiddelen 

Aldus besloten In de vergaderingvan PS d,d. 

de griffler, de voorzitter 
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PROVINCIE F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2011, nummer 1101154 

BESLUITEN: 
Kennis te nemen van de bijgevoegde Bestuursopdracht Deltaprogramma Flevoland waarin de 
bijdrage van de provincie in dit grootschalige, gecompliceerde proces is uitgewerkt. 
De 6e begrotingswijziging 2011 (PS11/06) vast te stellen, waarbij de lasten van het product 
3.1.1. Waterkwaliteit in 2011 verlaagd worden met € 183.750,00 en in 2012 t /m 2014 verhoogd 
worden met € 61.250,00 per jaar; onder gelijktijdige mutatie van de Algemene Reserve. 
Deze middelen meerjarig beschikbaar te houden tot en met 2014. 

Aldus besloten in de openbare vergadering >^n Provinciale Staten van 6 april 2011 
griffier, voorzitter. 


