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Concept Waterprogramma
Kern discussie

Op 13 november 2019 heeft u de startnotitie waterprogramma vastgesteld. Hierin
is opgenomen dat het onderwerp rond de zomer 2020 beeldvormend met u besproken wordt. Ten behoeve van deze bespreking vind u bijgevoegd een ambtelijk concept van het waterprogramma. Het onderwerp zal op 19 augustus 2020
worden ingeleid. Tijdens de bespreking kunt u wensen en ambities meegeven.
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SENB
----------------------------------Openbaarheid

Openbaar
----------------------------------Portefeuillehouder

De vraagstelling

Heeft u opmerkingen bij het concept waterprogramma? Welk ambitieniveau wilt
u nastreven?

Hofstra, H.J.
----------------------------------Routing

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 IJsselmeer, Markermeer en randmeren, dat is
aan het Rijk. De uitvoering van het regionale waterbeheer ligt grotendeels bij het
waterschap. Enkele taken liggen bij gemeenten (binnen het stedelijk gebied) of
bij de provincie zelf (een deel van het grondwaterbeheer, zwemwater en de provinciale vaarwegen).
Het watersysteem in de polder is robuust aangelegd. Dankzij de gunstige ligging
en het adaptieve langetermijndenken in de waterwereld zijn we problemen altijd
voor geweest. Dat betekent dat we weinig acute problemen hebben, maar dat
maakt de uitdagingen niet minder urgent. Om problemen met bijvoorbeeld drinkwatervoorziening, wateroverlast en watertekort te voorkomen moeten er tijdig
keuzes worden gemaakt.

Gedeputeerde Staten:

23 juni 2020
----------------------------------Commissie Ruimte, Natuur en
Duurzaamheid:

19 augustus 2020
-----------------------------------

Scenario’s

Nota Discussie

Het waterbeleid van de provincie kan op verschillende ambitieniveaus worden
uitgevoerd en hierover willen wij de komende tijd met u in gesprek:
scenario a, de kaderstellende en toezichthoudende rol (huidige situatie);
scenario b, idem als scenario a en daarnaast stimulerende rol;
scenario c, idem als scenario b en daarnaast uitvoerende rol.
Deze scenario’s houden kortweg het volgende in:
a. Huidige situatie voortzetten 1 door de wettelijke taken uit te voeren, ofwel
kaders stellen en toezicht houden op uitvoering (door waterschap en OFGV)
en zeer beperkt zelf uitvoeren.
b. 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.
c. Maximale inzet op doorwerking en uitvoering van beleid. Uitvoering wordt gerealiseerd door de
provincie in een trekkende rol en stappen in realisatie worden gezet.
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Het budget voor waterbeleid is met ingang van 2021 in de meerjarenbegroting structureel circa € 0,2 mln. lager ten opzichte van voorgaande jaren. Dit bedrag is nodig voor uitwerking, implementatie, monitoring, evaluatie en doorontwikkeling
van beleid. Dit wordt opgenomen in de najaarsnota 2020.
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Het vervolg

De uitkomsten van de discussie op 19 augustus 2020 worden meegenomen bij het opstellen van het
ontwerp waterprogramma. Ook wordt nog nader afgestemd met het waterschap en andere gebiedspartners. Het ontwerp waterprogramma wordt in uw Staten geagendeerd in november/december 2020.
Bijlage
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