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Hoe gaat het na deze ronde verder?

Panoramaronde 2

Kennis te nemen van de stand van zaken
Deltaprogramma .
Kennis te nemen van de concept
deltabeslissingen voor de eerste consultatieronde
en de overeenkomsten/strijdigheden met de
standpunten en wensen van Flevoland.
Deze consultatieronde loopt tot maart 2014.
Op 28 november zijn de conceptdeltabeslissingen vrijgegeven voor de eerste
consultatieronde.
- Het Deltaprogramma gaat nu de laatste van
4 fasen in.
- Provinciale Staten zijn de afgelopen fasen
steeds geïnformeerd over de voortgang.
- In fase 3 heeft GS een reactie gestuurd op
de voorlopige richtingen van het
Deltaprogramma, nadat deze zijn besproken
in een opinieronde op 6 februari 2013.
- De planning van landelijke stuurgroepen en
de deadline van Prinsjesdag 2014 zijn
leidend.
- Op 22 januari vindt het Flevolands
Deltacongres plaats. Hierbij worden
Flevolandse bestuurders en
belangenbehartigers geïnformeerd en
geconsulteerd over de concept
deltabeslissingen.
- Vooralsnog wordt voorzien dat het
Deltaprogramma op 5 februari
oordeelsvormend wordt besproken, aan de
hand van een discussienota.
- Hierbij worden de conclusies uit het
Flevolandse Deltacongres besproken. (NB:
dit betekent dat deze met een nazending
worden aangeboden aan PS)
- Na 5 februari 2014 stelt GS haar reactie op
de concept deltabeslissingen vast.
- Op 24 april 2014 worden in de landelijke
stuurgroep alle reacties besproken, dit kan
leiden tot aanpassing van de conceptdeltabeslissingen.
- Vooralsnog wordt ingezet op een tweede
opiniërende bespreking op 14 mei, dit moet
gezien worden als een reservedatum.
- Deze bespreking is namelijk niet nodig als er
op 24 april geen significante wijzigingen
doorgevoerd worden.
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NB. Als deze bespreking wel nodig is dan
vraagt dat flexibiliteit in de aanlevering van
stukken, gelet op de korte tijdsperiode
tussen de landelijke stuurgroep en 14 mei.
Na 14 mei stelt GS haar reactie op de
deltabeslissingen vast.
De definitieve bespreking van de
Deltabeslissingen vindt plaats in de
landelijke stuurgroep op 5 juni 2014.
De Deltabeslissingen worden door het
Kabinet gepresenteerd op Prinsjesdag 2014

Panoramaronde 2

Onderwerp
Oplegmemo Heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk
In opinieronde 3 van 27 november, werd het PS
Inhoud
voorstel ‘Heroverwegen Veiligheidsnorm
Wat is de bedoeling van de behandeling?
Knardijk’ geagendeerd.
Hierbij is besloten dit vraagstuk opnieuw te
agenderen in deze panoramaronde, die gaat
over het Deltaprogramma.
Toegezegd is dat hierbij de scenario's, met de
consequenties van de verschillende keuzes die nu
worden voorgelegd, nader worden geduid en dat
hierbij ook de argumenten van het Waterschap
worden betrokken.
Wat wordt er van PS gevraagd?
Het oorspronkelijke Statenvoorstel kent de
volgende beslispunten:

Wat is de context van het onderwerp / in
welke context vindt behandeling plaats?

1. de Knardijk uiterlijk 4 jaar na de wettelijke
verankering van de deltabeslissing
waterveiligheid te laten voldoen aan de
veiligheidsnorm, de verordening voor de
Fysieke Leefomgeving hierop aan te passen
bij de herziening in 2014 en
2. de hoogte van de veiligheidsnorm van de
Knardijk te heroverwegen in 2018.
- In de verordening op de Fysieke
Leefomgeving staat dat de Knardijk uiterlijk
in 2015 aan de norm ten aanzien van
overstromingen moet voldoen;
- In 2015 neemt het kabinet een besluit over
de normhoogte van primaire waterkeringen
in Flevoland (Deltabeslissing
waterveiligheid);
- Het besluit van het kabinet kan impliceren
dat een investering in de Knardijk niet
rendabel is;
- Het besluit van het kabinet heeft
consequenties voor de financiering;
- De verwachting is dat het Deltabesluit
waterveiligheid in 2017 in wetgeving wordt
verankerd en dat in 2018 duidelijkheid is
over de consequenties voor de Knardijk;
- De verordening op de fysieke leefomgeving
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Hoe gaat het na deze ronde verder?

wordt in 2014 aangepast, de normen ten
aanzien van overstromingen en het
besluitvorming hierover kunnen hierbij
worde meegenomen;
Op dit moment al voldoen aan de norm
heeft alleen effect op de financiële schade
van een overstroming, niet op het
voorkomen van slachtoffers.
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen
kennisinstellingen en ingenieursbureaus
werken samen in het project Veiligheid
Nederland in Kaart (VNK2) .
Hierbij wordt gewerkt aan de
‘overstromingsrisicobenadering’.
Eind 2012 is een belangrijke fase afgerond:
de analyse van het overstromingsrisico voor
een aantal dijkringen, waaronder dijkring 8:
Flevoland.

Vooralsnog wordt voorzien dat het
statenvoorstel, naar aanleiding van deze
panoramaronde, wordt aangepast en opnieuw
geagendeerd voor opiniërende bespreking op 2
april 2014.

