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Op 19 augustus 2020 heeft de commissie RND beeldvormend gesproken over het concept waterpro-
gramma en het gewenste ambitieniveau. Door de commissie is gevraagd de ambitieniveaus verder 
uit te werken in een notitie en nogmaals beeldvormend te bespreken. Tijdens de bespreking kunt u 
wensen en ambities meegeven voor de verdere uitwerking van het waterprogramma. 
 
De vraagstelling 

Welk ambitieniveau wilt u nastreven bij het waterprogramma? 
 
Het krachtenveld 

De provincie is kaderstellend voor het regionale watersysteem, ofwel het watersysteem in de polder 
(binnen de dijken van Flevoland). De provincie heeft geen waterbeheertaak in het omliggende IJs-
selmeer, Markermeer en randmeren, dat is aan het Rijk. De uitvoering van het regionale waterbe-
heer ligt grotendeels bij het waterschap. Enkele taken liggen bij gemeenten (binnen het stedelijk 
gebied) of bij de provincie zelf via de OFGV en de afdeling INFRA (een deel van het grondwaterbe-
heer, zwemwater en de provinciale vaarwegen). 
 
Daarnaast kan de provincie een aanvullende rol oppakken om de gestelde doelen beter te bereiken. 
Dit kan door beter te informeren, door te stimuleren of door een regietaak op te pakken. Uiteraard 
zonder in de bevoegdheden van andere partijen zoals het waterschap te treden.  
 
Scenario’s 
Huidige budgetten op basis van begroting en najaarsnota: 
In de initiële begroting 2021 is voor water een budget beschikbaar van € 388.362. Hieruit wordt het 
volgende gefinancierd: 

- IPO-bijdrage (o.a. voor gezamenlijke onderzoeken); 
- Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van onder meer waterveiligheid, waterkwali-

teit, wateroverlast en drinkwater; 
- Onderzoeken, beleidsverkenningen, monitoring en evaluatie. 

Omdat het budget niet toereikend was voor deze taken is er in de najaarsnota een bedrag van € 
75.000 gevraagd, waarmee het budget in totaal op € 463.362 komt. Hiermee kunnen de wettelijke 
taken worden uitgevoerd, waarbij de waterkwaliteitstaak momenteel wordt uitgevoerd middels in-
huur.   
 
Voor de uitvoering van maatregelen uit het waterprogramma en de structurele invulling van de wa-
terkwaliteitstaak is vanaf 2021 structureel extra budget nodig. Op grond van de najaarsnota is hier-
voor vanaf 2021 een oormerk aangebracht voor een bedrag van  
€ 225.000 binnen de Stelpost Nieuw Beleid.  
 
Ambitie waterprogramma in twee scenario’s: 
In de bijgevoegde factsheets is per deelonderwerp van het waterprogramma een infographic opge-
nomen waarin het onderwerp wordt toegelicht en de uitdagingen benoemd staan. Verder zijn opge-
nomen de wettelijke taken van de verschillende organisaties. Daarnaast zijn de verschillende moge-
lijke ambitieniveaus, van kaderstelling tot uitvoering, verder uitgewerkt per onderwerp van het wa-
terprogramma, inclusief een inschatting van de kosten.  
 
Het waterbeleid van de provincie kan op verschillende ambitieniveaus worden uitgevoerd en hier-
over willen wij met u in gesprek. 
 
1. Het basisscenario is gebaseerd op het geoormerkte bedrag van € 225.000. In dit basisscenario 

kan het huidige uitvoeringsniveau worden gehandhaafd, waaronder de uitvoering van het 
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actieplan bodem en water. Ook kan de waterkwaliteitstaak structureel worden ingevuld. Er res-
teert dan nog enige ruimte voor een ambitie op het gebied van grondwater of waterkwaliteit.  

 
2. Het ambitiescenario is gebaseerd op de redeneerlijnen per onderwerp uit de factsheets. Samen-

gevat komt dat vanaf 2022 neer op een extra benodigd budget van € 100.000 per jaar structu-
reel en een incidenteel budget van € 1.200.000. Hierbij wordt extra ingezet op drinkwater, wa-
terkwaliteit en watertekort en droogte. 

 
Onderwerp Basisscenario  

Extra benodigd 
budget 

Ambitiescenario  
Extra benodigd 
budget vanaf 2022 

Extra benodigd budget  
incidenteel 

Grondwater € 50.000 € 50.000  

Drinkwater   € 750.000 
Wateroverlast en  
bodemdaling 

Geen extra budget 

Watertekort en 
droogte 

  € 300.000 

Waterkwaliteit € 175.000 € 275.000 € 150.000 
Waterveiligheid Geen extra budget 
Zwemwater Geen extra budget 

 
Dit voorstellen liggen nu voor ter bespreking, waarbij het denkbaar is dat de Statenleden op een of 
meerdere onderwerpen meer of minder ambitie wensen.  
 
Als bijlage ontvangt u hierbij tevens het concept waterprogramma, dit is dezelfde versie als u voor 
de beeldvormende sessie op 19 augustus 2020 heeft ontvangen. Het is nu bedoeld als achtergrondin-
formatie. 
 
Het vervolg 
De uitkomsten van het gesprek op 6 januari 2021 worden verwerkt in het ontwerp waterprogramma. 
Dit houdt onder meer in dat na het gesprek op 6 januari de verschillende acties nader uitgewerkt 
worden met waar mogelijk concrete beoogde resultaten. Dit komt terug in de uitvoeringsparagraaf 
bij het ontwerp waterprogramma. 
 
Bij het thema drinkwater gaat het om bewustwording bij het gebruik van drinkwater en voorbeeld-
projecten om te laten zien wat er kan en mogelijk is. Het resultaat is uiteindelijk vermindering van 
het drinkwatergebruik. Bij het thema waterkwaliteit gaat het om aandacht voor bijvoorbeeld ge-
wasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en andere opkomende stoffen en het effect daarvan. 
Het uiteindelijke resultaat is een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.  
 
Het ontwerp waterprogramma zal inclusief uitvoeringsparagraaf oordeelsvormend worden besproken 
in de commissie RND op 3 maart en besluitvormend in Provinciale Staten op 31 maart. Hierna wordt 
het plan ter inzage gelegd. 

  
Bijlagen 

Naam bijlage:  eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Factsheets waterprogramma  2699035 Ja 
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Concept waterprogramma  2698244 Ja 
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