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Leeswijzer:

In de factsheets is per deelonderwerp van het waterprogamma een infographic opgenomen waarin het onderwerp wordt toegelicht en de
uitdagingen benoemd staan. Onderaan deze pagina staat een algemene infographic over water als sturend principe. Daarna volgen zeven
deelonderwerpen, in lijn met het concept waterprogramma.
Naast een infographic staat op elk factsheet een overzicht van wettelijke taken van de verschillende organisaties. Verder zijn verschillende
ambitieniveaus, van kaderstelling tot uitvoering, verder uitgewerkt per onderwerp van het waterprogramma, inclusief een inschatting van de
kosten.
Het waterbeleid van de provincie kan op verschillende ambitieniveaus worden uitgevoerd.
De ambitieniveaus houden het volgende in:
• Huidige situatie voortzetten door de wettelijke taken uit te voeren, ofwel kaders stellen en toezicht
houden op uitvoering (door waterschap en OFGV) en zeer beperkt zelf uitvoeren.
• Extra ambitie op huidige situatie. Meer inzet op uitvoeren en implementatie van beleid. Hierbij is een bandbreedte denkbaar van
stimuleren tot initiëren. Er kan gedacht worden aan een meer pro-actieve rol van de provincie in het informeren en communiceren over
de beleidsdoelen tot het ondersteunen en uitvoeren van pilotprojecten.
• Maximale inzet op doorwerking en uitvoering van beleid. Uitvoering wordt gerealiseerd door de provincie in een trekkende rol en
stappen in realisatie worden gezet.

Basisscenario:

Op basis van de najaarsnota 2020 is een oormerk aangebracht binnen de Stelpost Nieuw Beleid. Het basisscenario is gebaseerd op dit
geoormerkte bedrag van € 225.000. In het basisscenario kan het huidige uitvoeringsniveau worden gehandhaafd, waaronder de uitvoering van
het actieplan bodem en water. Ook kan de waterkwaliteitstaak structureel worden ingevuld. Er resteert dan nog enige ruimte voor een ambitie op
het gebied van grondwater of waterkwaliteit.

Ambitiescenario:

In de factsheets staat per onderwerp een redeneerlijn die uitkomt bij het ambitiescenario, inclusief eventuele extra benodigde middelen.
Samengevat komt dat vanaf 2022 neer op een extra benodigd budget van € 100.000 per jaar structureel en een incidenteel budget van
€ 1.200.000. Dit is de tabellen op de volgende pagina’s lichtgroen gearceerd.
In onderstaande tabel zijn beide scenario’s weergegeven:
Onderwerp
Huidig uitvoeringsniveau 2020

Ambitiescenario voor 2022
en verder

Grondwater

Wettelijk

Wettelijk + stimuleren

Drinkwater

Wettelijk + stimuleren

Wettelijk + stimuleren +
initiëren

Wateroverlast en
bodemdaling

Wettelijk + stimuleren +
initiëren (pilots)

Zie 2020

Watertekort en droogte

Wettelijk + stimuleren

Waterkwaliteit

Wettelijk (via inhuur)**

Wettelijk + stimuleren +
initiëren
Wettelijk + stimuleren
(deels via ABW)

Waterveiligheid
Zwemwater

Wettelijk + stimuleren
Wettelijk

*
**

Basisscenario
Extra
benodigd
budget
€ 50.000

Ambitiescenario
Extra benodigd
budget vanaf 2022

Extra benodigd budget
incidenteel*

€ 50.000
€ 750.000

Geen extra budget

Zie 2020
Wettelijk + stimuleren

€ 300.000
€ 175.000

€ 275.000

€ 150.000

Geen extra budget
Geen extra budget

Nog nader te bepalen over welke jaren dit verdeeld wordt.
Momenteel wordt de wettelijke taak uitgevoerd middels inhuur. In de ramingen voor extra budget is een bedrag van € 125.000
opgenomen om hier structureel formatieruimte voor te maken.
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Wettelijke taken
Rijk
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering
van de Grondwaterrichtlijn.
Grondwaterbeheerder buitendijks
Provincie

Strategisch grondwaterbeleid.
Vergunningverlening voor onttrekken en
infiltreren van grondwater voor
bodemenergiesystemen, openbare
drinkwatervoorziening en industriële
onttrekkingen van meer dan 150.000
m3/jaar. Uitvoering grondwaterrichtlijn.
Verantwoordelijk voor monitoring.

Waterschap

Vergunningverlening voor onttrekken en
infiltreren van grondwater in andere
gevallen (m.u.v. de Rijkswateren).
Grondwaterbeheerder binnendijks, o.a.
grondwaterkwaliteit

Gemeente

Zorgplicht voor hemel- en grondwater in de
bebouwde omgeving (inzameling en
transport van hemel-/grondwater)
Verantwoordelijk voor bodemkwaliteit
(Omgevingswet)

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Bron- en ketenaanpak van grondwaterwaterkwaliteit
financieren. Bijvoorbeeld door ingrepen in
bedrijfsvoering, door middel van subsidie of
investeringen.
Initiëren
Pilotprojecten uitvoeren gericht op doelmatig
grondwatergebruik en terugdringen van nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen.
Dit betekent een rol pakken ter versterking van
landelijke en Europese ontwikkelingen in dit dossier,
bij voorkeur samen met het waterschap die hier ook
een taak in heeft als grondwaterbeheerder. Mogelijk
kan dit deels door een extra impuls te geven aan het
Actieplan Bodem en Water.
Stimuleren
Kennisontwikkeling en -deling, o.a. ten aanzien van
opkomende stoffen en het beheer/gebruik van
grondwater. Stimuleren bewust gebruik
bestrijdingsmiddelen. Nauwe samenwerking hierbij
met het Rijk, andere provincies en kennisinstituten
die hier mee bezig zijn. Mogelijk kan dit deels door
een extra impuls te geven aan het Actieplan Bodem en
Water.
Wettelijk
Het grondwaterbeleid periodiek evalueren, mede op
basis van uit te voeren monitoring, onder andere naar
het voorkomen van zoet en zout grondwater en de
aanwezigheid en verspreiding van verontreinigingen
(grondwaterkwaliteit)
Nauwe samenwerking met OFGV (VTH), waterschap
(grondwaterbeheerder) en gemeenten (bodem).

Kosten
€ 1.000.000 p.j.
(ordegrootte)
€ 200.000 p.j.

€ 50.000 p.j.

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Redeneerlijn:
De wettelijke taak is nu goed belegd bij de provincie en OFGV. Financiering daarvan is geborgd, met name door de grondwaterheffing, waaruit onder andere
onderzoek en monitoring gefinancierd wordt. Op dit moment voldoet het grondwater nog aan de eisen, maar er worden al veel verontreinigingen geconstateerd.
Een extra ambitie kan gekozen worden bij het terugdringen en voorkómen van bedreigingen van de grondwaterkwaliteit. Een ambitie in de uitvoering (ten
aanzien van uitvoering van grootschalige pilotprojecten en bron- en ketenaanpak) ligt voor ons als provincie vooralsnog minder voor de hand, gezien de taken
die waterbeheerders en het Rijk hierin hebben. Logischer is het om een rol op te pakken in de kennisontwikkeling en –deling en bijbehorende pilots(projecten).
Landelijk en regionaal ligt dit onderwerp op verschillende tafels, het staat grotendeels in de kinderschoenen. Binnen de huidige formatie (en budget) lukt het
niet om hier vanuit de provincie input aan te leveren en verbindingen en verrijking aan te brengen in lopende sporen, onder meer gebruik makend van onze
monitoring.
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Wettelijke taken
Rijk

Systeemverantwoordelijk voor de
openbare drinkwatervoorziening.
Opstellen nationaal beleid. Instellen van
drinkwaterbedrijven. Toezicht op de
drinkwaterbedrijven.

Provincie

Verantwoordelijk voor
grondwaterbescherming (vastleggen
waterwingebied,
grondwaterbeschermingsgebied en
boringsvrije zone in de verordening)
Daarmee ook verantwoordelijk voor het
beschikbaar stellen van bronnen.
Vergunningverlening t.b.v. drinkwater (zie
grondwater)

Drinkwaterbedrijf
(Vitens)

Verantwoordelijk voor het tot stand
brengen en in stand houden van een
duurzame en doelmatige
drinkwatervoorziening.

Alle overheden

Van daaruit de taak om voldoende
drinkwater van goede kwaliteit te leveren
aan consumenten en andere afnemers en
te zorgen voor de infrastructuur voor de
productie en distributie van drinkwater
Overheden hebben op grond van de
drinkwaterwet allen de zorgplicht voor de
duurzame veiligstelling van de openbare
drinkwatervoorziening. In te vullen vanuit
hun eigen rol en taken op het gebied van
ruimtelijke ordening, water of milieu.

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Door middel van subsidies op grote schaal
innovaties mede financieren of zelf investeringen
doen, bijvoorbeeld gekoppeld aan grootschalige
stedelijke uitbreidingen of op bedrijventerreinen.
Binnen geldende regelgeving maar met de ambitie
om vooruitlopend op aanpassingen daarvan, een
systeemverandering in gang zetten. Technieken
zullen gangbaar en betaalbaar worden bij
grootschalige toepassing. Belangrijkste partners:
gemeenten, waterschap, Vitens.
Initiëren
Pilotprojecten uitvoeren en op andere manieren
awareness creëren en uitvoering in praktijk
brengen op het gebied van waterbesparing, water
op maat toepassingen en andere innovaties in
huishoudens en bedrijven. Laten zien wat er kan en
mogelijk is. Dit kan onder meer door een extra
impuls in het in WaterLab te geven of door
andersoortige (kleinschalige) voorbeeldprojecten
of campagnes, scholenprojecten e.d.)
Belangrijkste partners, hier deels ook al mee bezig
vanuit hun eigen taken: waterschap, gemeenten,
Vitens
Stimuleren
Informeren en communiceren over waterbesparing
en alternatieve bronnen, bijvoorbeeld door middel
van een ambassadeur of boegbeeld die partijen en
informatie bij elkaar brengt, andere initiatieven
ontplooit en tevens een loketfunctie heeft vanuit
de provincie.
Belangrijkste partner, hier ook al mee bezig vanuit
hun eigen taak: Vitens

Kosten
€ 1.000.000 p.j.
(ordegrootte)

Wettelijk

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Het drinkwaterbeleid periodiek evalueren,
monitoren en afstemming met het
drinkwaterbedrijf en andere partners zoals
buurprovincies.

€ 250.000 p.j. voor
eerste 3 jaar

€ 50.000 p.j. voor
eerste 3 jaar

Redeneerlijn:
De wettelijke taak is nu goed belegd binnen de huidige formatie. Financiering daarvan is geborgd, met name door de grondwaterheffing. Een extra ambitie kan
gekozen worden bij innovaties in de (drink)waterketen. De nieuwe beleidsnota van het Rijk (2021) biedt naar verwachting een basis voor systeemveranderingen,
in lijn met ons Flevolandse beleid. Om betrokken partijen en informatie bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden ligt een ambitie in de vorm van extra
menskracht voor de hand, eventueel eerst voor de duur van bijvoorbeeld 3 jaar. In die periode zal scherper worden of afschaling van de provinciale rol mogelijk
is (als de andere spelers de bal oppakken) of dat juist extra provinciale middelen nodig zijn om door middel van pilotprojecten of op grotere schaal innovaties
van de grond te krijgen. Wel wordt voorgesteld om komende jaren extra geld vrij te maken om niet alleen mee te kunnen práten, maar ook mee te kunnen dóen.
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Wettelijke taken
Rijk
Grondpositie (RVB) en generieke transities:
landbouw en bodemdaling
Provincie

Waterschap

Gemeente
Inwoners

Kadersteller water, Vaarwegbeheerder van
de Hoge en Lage Vaart en de hoofdvaarten
in de NOP.
stelt de risiconormen voor wateroverlast
vast voor elk deelgebied en legt dit vast in
de provinciale verordening.
voeren beheer en onderhoud uit van
regionaal watersysteem
oplossen van de wateropgave binnen
kaders provincie
zorgplicht inzameling en transport van
hemelwater

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Gebiedstransities en systeemverandering in gang
zetten, door het actief investeren in
meekoppelkansen voor andere transities
(biodiversiteit, natuur, stikstof, energie, etc)
Initiëren
Pilotprojecten bodemdalingsgebieden
Kennisprojecten bodemdalingsgebied (afhankelijk
van draagvlak in het gebied)

Kosten
€ 500.000 – 1.000.000
eenmalig

Stimuleren

Gebiedsproces ten zuidwesten van Emmeloord

Financiering geregeld
via
bodem/coalitieakkoord

Wettelijk

Periodiek evalueren van beleid en kaders
bodemdaling en wateroverlast, o.a. normering.

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Op particulier terrein is primair de
eigenaar van het terrein verantwoordelijk
voor de afvoer van het hemelwater tenzij
dit niet redelijkerwijs van hem/haar
verwacht kan worden.
Belang landbouwontwikkeling en
ondernemerschap: eigen
verantwoordelijkheid bedrijfsvoering

Financiering geregeld
via
bodem/coalitieakkoord

Redeneerlijn:
Door bodemdaling (en klimaatverandering) zijn in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord watertechnische maatregelen niet meer doelmatig en duurzaam uit
te voeren. Hierdoor zal het landgebruik zich op termijn moeten aanpassen aan de nattere omstandigheden.
In het coalitieakkoord is uitgesproken pilots uit te voeren naar alternatieve vormen van landgebruik in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Hierbij gaat
men uit van een ondersteunende rol van de provincie. Ondernemers blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. Voor de pilots is een budget
opgenomen in de begroting en is een voorstel ingediend bij het Deltafonds. Hiervoor is nu geen aanvullend budget meer nodig.
Daarnaast faciliteert de provincie, samen met het waterschap, kennisprojecten als Zicht op de Bodemstructuur (bodem) en Spaarwater (intelligente drainage)
(financiering Deltafonds/provincie/waterschap).
Aanvullend op de pilots zou de provincie (samen met andere overheden) actief kunnen investeren in het gebied door het meekoppelen met de eigen opgaven.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld stikstof, biodiversiteit, energietransitie, kringlooplandbouw etcetera. Dit vraagt om substantiële investeringen, deze zijn niet
begroot.
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Wettelijke taken
Rijk
Eindverantwoordelijk uitvoeren Nationale
Verdringingsreeks, landelijke
waterverdeling
Provincie

Waterschap

Kadersteller water, Vaarwegbeheerder van
de Hoge en Lage Vaart en de hoofdvaarten
in de NOP. In verdringingsreeks categorie 3
en 4 gevallen bepalen prioriteiten in geval
van watertekort.
Beheer en onderhoud van het regionaal
watersysteem

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Verbeteringen van de huidige natuurgebieden,
maatregelen in de omgeving, mee investeren met:
Kwaliteitsimpuls Natuur, Plattelands Ontwikkelings
Programma
Initiëren
Pilotprojecten klimaatbestendige natuur, binnen of
buiten natuurgebieden

Kosten
€ 1.000.000 eenmalig
(ordegrootte)

Stimuleren

€ 200.000 eenmalig

Wettelijk

Pilotprojecten droogte (landbouw)/ Stimuleren kennis
door een extra impuls te geven aan het Actieplan
Bodem en Water
Stimuleren (innovatief) duurzaam watergebruik,
bijvoorbeeld door praktijkkennis uit “zilt Nederland”
naar Flevoland te brengen
Analyseren Klimaatbestendigheid natuur
Periodiek evalueren van beleid, monitoring
grondwater in natuurgebieden, uitwerken en
operationeel maken van de verdringingsreeks,
uitwerken Waterbeschikbaarheid ism waterschap

€ 100.000 eenmalig

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Redeneerlijn:
Hoewel de situatie in Flevoland nog goed te noemen is in vergelijking met de rest van Nederland hebben de droogtes van 2018 en daarna ook in Flevoland het
probleem op de kaart gezet.
De provincie heeft een rol in de regionale uitwerking van de Nationale Verdringingsreeks. In 2021 willen we, samen met de droogte-regio IJsselmeer de
verdringingsreeks uitgewerkt, operationeel gemaakt en bestuurlijk vastgesteld hebben. De provincie is in de lead waar het strategische keuzes betreft op
ruimtelijk-economisch gebied. Het waterschap heeft een meer operationeel tactische rol.
De verdringingsreeks gaat over de verdeling van water in situaties van watertekort. Het project Waterbeschikbaarheid gaat over het faciliteren van de functies in
relatie tot watertekort. Waterbeschikbaarheid is een proces-aanpak, waarbij de stappen kennis-dialoog-keuzes doorlopen worden. We willen op korte termijn
een plan van aanpak opstellen i.s.m. het waterschap.
Omdat we in het begin staan van het proces, is nog niet duidelijk hoe ver onze ambitie strekt. In deze fase lijkt uitvoering nog te vroeg. Wel zal een investering in
(praktijk)-kennis in de komende jaren nuttig zijn. We zien dat andere regio’s al verder zijn in het omgaan met zout grondwater en zoute kwel. Daarnaast is het
juist benutten van beregening in samenhang met de vitaliteit van gewassen, zuinig omgaan water en behoud van bodemkwaliteit van belang. Praktijkprojecten in
Flevoland zouden welkom zijn.
Aanvullende redeneerlijn natuur en droogte:
De Flevolandse natuur is overwegend van het laagland moerastype. In veel gevallen is de toestand goed, maar bedreigingen zijn de lage grondwaterstanden in de
omgeving, de toename van te reliëf door bodemdaling in de omgeving en het onvoldoende aanvullen van het grondwater door droogte. Hierdoor vallen
oppervlaktewateren in natuurgebieden droog en lijdt de vegetatie aan droogtestress.
Op het ogenblik worden stappen gemaakt voor een verbetering van de monitoring van de natuur, zowel aan de biotische kant als het grondwatermeetnet. Dit
geeft de basis voor een analyse van de klimaatbestendigheid van de natuur die we in de komende planperiode willen uitvoeren. Dit kan binnen de huidige
formatie worden uitgevoerd.
Nu is wel al duidelijk dat klimaatverandering en bodemdaling ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor natuur en landbouw. Landbouwgebieden komen lager te
liggen en krijgen meer last van wateroverlast (zie factsheet wateroverlast en bodemdaling) en natuurgebieden komen relatief hoger te liggen en krijgen meer last
van droogte. Hoe kunnen we een meer klimaatbestendige natuur voor Flevoland realiseren? Verbeteringen van de huidige natuurgebieden, maatregelen in de
omgeving, of praktijkproeven buiten de huidige natuurgebieden zullen om investeringen vragen.
Een optie zou kunnen zijn als provincie mee te investeren met de Kwaliteitsimpuls Natuur in het Plattelands Ontwikkelings Programma. Hierbij is de komende
twee jaren een kans voor een financiële verdubbelaar.
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Tabel KRW

Wettelijke taken
Rijk
Eindverantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn
Water (KRW) en nationale wet- en
regelgeving.

Provincie

Waterschap

Gemeente

Vaststellen welke watergangen
oppervlaktewaterlichamen zijn, de status
en het type daarvan, en welke doelen en
maatregelen o.g.v. de KRW daarvoor gelden
(kadersteller).
Adviseren op basis van onderzoek/analyse
over KRW-doelen en maatregelen, waaraan
o.a. het waterschap daaraan kan bijdragen.
Waterkwaliteitsbeheerder, Rapportage en
monitoring. Wateradviseur. VTH-taak.
Voeren maatregelen uit in samenwerking
met anderen (niet wettelijk).

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Inrichtingsmaatregelen (natuur, waterkwaliteit)
financieren en uitvoeren.

Kosten
€500.000 - €1.000.00
p.j. (ordegrootte)

Bron- en ketenaanpak waterkwaliteit financieren.

Initiëren

Stimuleren

Wettelijk

Benodigde KRW maatregelen in provinciale vaarten
(via Pmirt).
Pilotprojecten gericht op terugdringen nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen, opkomende stoffen.

Kennisontwikkeling en -deling. o.a. onderzoeken
uitvoeren uit- en afspoeling nutriënten, opkomende
stoffen. Mogelijk extra impuls via het ABW.
Samenwerking met Rijk, kennisinstituten en regionale
partijen.
Kadersteller voor de KRW (vaststellen KRW basis
informatie, doelen (incl. onderzoek
stikstofnormstelling) en maatregelen.

€ 300.000 p.j.

€ 150.000 p.j.

€ 150.000 eenmalig
Momenteel 1 fte
inhuur, voorstel om
deze structureel aan
te stellen (€ 125.000
p.j.).

Redeneerlijn KRW:
Vanuit de KRW is de provincie een wettelijke taak toegedeeld als kadersteller voor de KRW basisinformatie, de ecologische doelen en de KRW-maatregelen die
minimaal uitgevoerd moeten worden. De afgelopen 12 jaar zijn er veel maatregelen uitgevoerd om de doelen van de Kaderrichtlijn water te behalen. De
maatregelen zijn uitgevoerd door het waterschap, de gemeente (binnen Almere) en door de provincie (langs de vaarten). Er zijn nog opgaves om de ecologische
doelstellingen voor geheel Flevoland te behalen, dan wel met meer zekerheid naar de toekomst te behouden. Hiervoor is voldoende bezetting nodig om de
(landelijke) ontwikkelingen te volgen en de KRW doelen te bereiken.
Voor de verbetering van de ecologische kwaliteit worden komende periode de laatste oevers aangelegd en om de oevers effectief te laten zijn is deels groot
onderhoud benodigd en dient het reguliere beheer en onderhoud goed ingeregeld te worden om de doelen in 2027 te kunnen bereiken. Tevens is aangepast
visvriendelijk sluisbeheer van de Marknessersluis benodigd om de visdoelstellingen te behalen. Het tijdig behalen van KRW-doelbereik is redelijk onzeker
vanwege tal van redenen (o.a. effectiviteit van de maatregelen, onvoorspelbaarheid van de natuur, nieuwe bedreigingen). De bijbehorende (beheer)kosten van
deze maatregelen worden verwerkt in het pMirt.
Het is dus logisch de inzet de komende jaren te richten op het afronden van de maatregelen, het inrichten van beheer en onderhoud, monitoring en het omgaan
met nieuwe bedreigingen. Na jaren van werken aan de inrichting van de KRW-waterlichamen ligt de opgave nu bij diffuse bronnen van geneesmiddelen,
gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en nieuwe stoffen. Voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zijn er momenteel normen. Op het gebied van
medicijnresten en andere nieuwe stoffen zal de komende jaren op Europees en landelijk niveau nog veel kennis en mogelijke normstellingmethodiek ontwikkeld
worden. Als provincie volgen we dit en zouden we wellicht al kunnen bijdragen in het delen van beschikbare kennis (met andere partijen).
In delen van het oppervlaktewater worden de normen overschreden voor gewasbeschermingsmiddelen en in minder mate nutriënten (nitraat en stikstof). Voor
deze vraagstukken is het wenselijk om bijvoorbeeld via het Actieplan Bodem en Water extra accenten vanuit de provincie te leggen. Deze inzet draagt bij aan het
behalen van de doelen van de KRW. Daarvoor is aanvullend budget nodig. Daarnaast kan ook nog samenwerking gezocht worden met het provinciale stikstof
dossier met eventueel bijbehorende bijdrage. Het uitvoeren van grote pilotprojecten lijkt op dit moment een stap te ver.
Momenteel is de wettelijke rol bij de provincie belegd middels inhuur en dat is kwetsbaar, gezien het belang van het onderwerp wordt voorgesteld om hier
stuctureel formatieruimte voor te maken.
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Tabel DOW
Wettelijke taken
Provincie
Vaststellen Doelen voor de Overige Wateren
overleg met het gebied. Het gaat om een
gezamenlijke ambitie.
Waterschap Waterkwaliteitsbeheerder; gaat op basis van
onderzoek/analyse na welke maatregelen
(eventueel) nodig zijn om de beoogde
kwaliteit van overige wateren te realiseren
of te behouden.
Mede verantwoordelijk voor het uitvoeren
van maatregelen.
Gemeente
Uitvoeren maatregelen stedelijk gebied ism
waterschap
Beheerder
Voert maatregelen uit in samenwerking met
anderen

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Meebetalen aan realisatie doelen overige wateren,
mee investeren met: Kwaliteitsimpuls Natuur,
Plattelands Ontwikkelings Programma
Initiëren
Hier is geen extra rol voor de provincie aan de orde

Kosten
€ 1.000.000 eenmalig
(ordegrootte)

Stimuleren

Hier is geen extra rol voor de provincie aan de orde

n.v.t.

Wettelijk

Periodiek evalueren van de waterkwaliteitsdoelen
T.a.v. DOW natuur: helderheid scheppen rollen en
taken provincie, terreinbeheerder waterschap

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

n.v.t.

Redeneerlijn DOW: In het project Doelen Overige Wateren worden doelen bepaald voor de niet KRW wateren. Dit is een afspraak die gemaakt is tussen IPO en
Unie van Waterschappen. De provincie legt volgens deze afspraken de doelen vast in het Omgevingsprogramma. Voor de stedelijke wateren is dit inmiddels
gebeurd. De investeringen worden tussen waterschap en gemeenten gedeeld in de lijn van de afspraken die in de Maatwerkovereenkomsten over stedelijk
waterbeheer zijn gemaakt tussen gemeenten en waterschappen.
Voor de natuurwateren zijn we nog bezig met het opstellen van doelen. Wel is nu al duidelijk dat er in veel gebieden geld nodig is om de
oppervlaktewaterkwaliteit weer op orde te krijgen. Het gaat vaak om inrichtingsmaatregelen, maar ook vaak om baggerwerkzaamheden (Schatting € 1.000.000
eenmalig) . Voor de natuurgebieden is nog geen heldere taakverdeling tussen terreinbeheerders, provincie en waterschap over de watertaken-natuurtaken. Er
zijn dan ook nog geen afspraken over de financiering van de mogelijke maatregelen. De komende jaren worden de maatregelen verder uitgewerkt en moeten
afspraken worden gemaakt over ieders bijdrage. De financiële consequenties kunnen op dat moment in een perspectiefnota worden opgenomen.
Een optie zou kunnen zijn als provincie mee te investeren met de Kwaliteitsimpuls Natuur in het Plattelands Ontwikkelings Programma. Hierbij is komende twee
jaren een kans voor een financiële verdubbelaar. Stimuleren of initiëren is bij dit onderwerp niet aan de orde.
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Wettelijke taken
Rijk
Kaderstelling (o.a. normen) voor de
primaire keringen en beoordeling van de
toetsing door het waterschap.
Uitvoering Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (samen
met waterschap).
Provincie
Goedkeuring van projectplannen voor
verbetering en verlegging van primaire
waterkeringen.

Waterschap

Veiligheidsregio

Aanwijzing regionale keringen aan,
vaststelling normen en beoordeling
toetsing van de regionale waterkeringen.
Sommige projectplannen worden
goedgekeurd door de provincie.
Aanleg, verbetering, ruimtelijke
bescherming (in samenwerking met de
gemeenten) en toetsing van de dijken.
Voert het beheer en onderhoud van de
waterkeringen.
Bepaalt op basis van onderzoek/analyse
welke keringen of kades de status van
regionale kering behoeven, met welke
norm, en voeren toetsingsonderzoek uit
om vast te stellen of en zo ja, welke
maatregelen nodig zijn om aan de norm te
voldoen.
Verantwoordelijk voor (de voorbereiding
op) de rampenbestrijding

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Meekoppelkansen medefinancieren

Kosten
€ 500.000 p.j.
(ordegrootte)

Initiëren

Meekoppelkansen ondersteunen door middel van
een actieve rol in onderzoek, financieringsbronnen
zoeken e.d.

€ 50.000 p.j.

Stimuleren

Meekoppelkansen zoeken , t.a.v. bv natuur, recreatie,
cultuurhistorie. Inbreng in de planprocessen van
waterschap/Rijk.

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Wettelijk

Goedkeuring projectplannen, kaderstelling voor
regionale keringen

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Redeneerlijn: De wettelijke taak is binnen de huidige formatie belegd en daarbinnen kan ook de stimuleringsrol, zij het alleen procesmatig, worden ingevuld. Het
ligt minder voor de hand om structureel middelen vrij te maken voor een meer initiërende of uitvoerende rol, omdat daar primair een taak ligt voor gemeenten
en waterbeheerders. Bovendien heeft het “dijk van een idee”-traject in het verleden haar vruchten afgeworpen: het zoeken naar meekoppelkansen is inmiddels
gemeengoed geworden.
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Wettelijke taken
Rijk
Geen taak
Provincie
Aanwijzen van zwemwaterlocaties en
toezicht daarop (door OFGV) met
bijbehorende informatievoorziening aan de
burgers
Waterschap
controle van de waterkwaliteit van het
zwemwater en opstellen
zwemwaterprofielen (streefbeelden) voor
de zwemwaterlocaties in regionale wateren;
adviseert over verbetering van kwaliteit en
het beheer en voert maatregelen uit voor
het natte deel van de zwemwaterlocatie
indien dat doelmatig is.
Beheerder
Voeren van (dagelijks) beheer over de
zwemwaterlocatie en verantwoordelijk voor
het treffen van maatregelen op het
strandgedeelte (droge deel).

Mogelijke ambitieniveaus provincie
Uitvoeren
Hier is geen extra rol voor de provincie aan de orde
Initiëren
Hier is geen extra rol voor de provincie aan de orde

Kosten
n.v.t.
n.v.t.

Stimuleren

Ambtelijke deskundigenraad faciliteren

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Wettelijk

Jaarlijks aanwijzing zwemwaterlocaties, periodiek
evalueren van beleid

Financiering geregeld
via huidige
(water)begroting

Redeneerlijn: Vanuit de Europese Zwemwaterrichtlijn en de Omgevingswet wijst de provincie jaarlijks zwemwaterlocaties aan. Voor de goede potentie van de
Flevolandse zwemwaterlocaties is toezicht benodigd, zoals ook wettelijk geregeld. Deze toezichthoudende en uitvoerende taak is belegd bij de OFGV, waarbij de
provincie de kaders stelt.
De opdracht richting de OFGV met bijbehorend budget biedt hier voldoende ruimte voor. Het instellen van een ambtelijke deskundigenraad zwemwater, met
vertegenwoordigers vanuit elke partij, kan een manier zijn om nog beter af te stemmen bij calamiteiten en om op regelmatige basis diverse ontwikkelingen te
bespreken. Ook dit kan worden belegd in de huidige formatie en de opdracht aan de OFGV.
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