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Opinieronde 3 

Onderwerp 
Waterveiligheid buitendijkse gebieden 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

- Opiniërende bespreking van de hoofdlijnen van het voorgestelde nieuwe    
  waterveiligheidsbeleid.  
- GS stelt voor om in de toekomst alleen veiligheidsnormen vast te leggen 
  voor grootschalige, vitale en kwetsbare functies in buitendijks gebied. 
- Voor overige functies in buitendijks gebied faciliteert de provincie 
  gemeenten en initiatiefnemers door een risicobeoordelings-systematiek 
  ter beschikking te stellen. 
- Als PS instemt met deze hoofdlijnen voor de herijking, wordt het beleid 
  nader uitgewerkt.  
- Als achtergrond heeft het statenvoorstel een bijlage met een 
  samenvatting van het rapport ‘Herijking waterveiligheidsbeleid 
  buitendijkse gebieden’, waarin de hoofdlijnen van het voorstel worden 
  toegelicht en waarin geduid wordt voor welke buitendijkse gebieden het 
  vigerende beleid gehandhaafd wordt. 
 -Tenslotte is het volledige rapport‘Herijking waterveiligheidsbeleid 
buitendijkse gebieden ‘ter inzage gelegd. 
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

1. Opdracht te geven tot herijking van het waterveiligheidsbeleid voor 
buitendijkse gebieden volgens volgende richtinggevende uitspraken: 

A. De provincie legt alleen veiligheidsnormen vast voor grootschalige, 
vitale en/of kwetsbare functies in buitendijkse gebieden; 

B. Voor de overige functies in buitendijkse gebieden faciliteert de 
provincie gemeenten en initiatiefnemers door een 
risicobeoordelingssystematiek ter beschikking te stellen. 

2. Voor de tien belangrijkste bestaande buitendijkse gebieden, zoals 
aangegeven in bijgaande nota ‘Herijking waterveiligheidsbeleid 
buitendijkse gebieden’ - samenvatting (1481498), het vigerende 
beleid te handhaven. 

3. Voor de overige bestaande buitendijkse gebieden de implementatie 
van het beleid uit te stellen tot 2018.  

4. Hiertoe de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving aan te passen.  

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

Het stellen van een globaal kader voor een nieuw waterveiligheidsbeleid 
voor buitendijkse gebieden, op grond waarvan GS tot een 
detailuitwerking kan komen. Deze nadere uitwerking wordt samen met 
betrokken gemeenten en het waterschap opgepakt.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

-Tussen 2000 en 2005 heeft de provincie kaders ontwikkeld om de buiten-
dijkse gebieden rond Flevoland bescherming te bieden tegen 
overstromingen. 
-Deze kaders zijn vastgelegd in het Omgevingsplan en de Verordening voor 
de fysieke leefomgeving Flevoland. 
-In 2012 is op basis van een evaluatie door Gedeputeerde Staten besloten 
het beleid te herijken. 
-Provinciale Staten is in de panoramaronde van 5 september 2012 
geïnformeerd over de evaluatie. 
-De herijking is in overleg met de betrokken gemeenten en Waterschap 
Zuiderzeeland opgesteld. 
-Op 6 mei 2013 is de notitie bestuurlijk besproken in het Flevolands 
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Bestuurlijk Overleg Water (FBOW). 
- Op 3 juli is zijn de hoofdlijnen voor het nieuwe waterveiligheidsbeleid 
gepresenteerd in een opinieronde. De ronde heeft haar zorg uitsproken 
over de risico’s voor bewoners van de huidige buitendijkse gebieden en 
heeft de behoefte geuit meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van 
de rol van gemeenten. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

-16 oktober: besluitvormingsronde 
-Uiterlijk eind 2014: vaststelling van het herijkte beleid door Provinciale 

  Staten. 
      
 

  


