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Waterveiligheid buitendijkse gebieden: richtinggevende uitspraken  
 

 

1. Beslispunten 
1. Opdracht te geven tot herijking van het waterveiligheidsbeleid voor bui-

tendijkse gebieden volgens volgende richtinggevende uitspraken: 
A. De provincie legt alleen veiligheidsnormen vast voor grootschalige, 

vitale en/of kwetsbare functies in buitendijks gebieden; 
B. Voor de overige functies in buitendijks gebieden faciliteert de pro-

vincie gemeenten en initiatiefnemers door een risicobeoordelingssys-
tematiek ter beschikking te stellen. 

2. Voor de tien belangrijkste bestaande buitendijkse gebieden, zoals aange-
geven 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. 
 
 

2. Inleiding 
Tussen 2000 en 2005 heeft de provincie kaders ontwikkeld om de buitendijk-
se gebieden rond Flevoland bescherming te bieden tegen overstromingen. 
Deze zijn vastgelegd in het Omgevingsplan en de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland. Met het beleid is de nodige ervaring opgedaan. In 
2012 is op basis van de evaluatie van het waterveiligheidsbeleid buitendijks 
door GS besloten om het beleid te herijken. PS is in de panoramaronde van 5 
september 2012 geïnformeerd over de bevindingen van de evaluatie. 
De bijgevoegde notitie Herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebie-
den (1481498) is in overleg met de betrokken gemeenten en Waterschap Zui-
derzeeland opgesteld. Op 6 mei 2013 is deze notitie bestuurlijk besproken in 
het Flevoland Bestuurlijk Overleg Water (FBOW). De daar gemaakte opmer-
kingen zijn in de definitieve versie van de notitie verwerkt. Op 3 juli 2013 
bent u hierover geïnformeerd. Het onderliggende rapport Eindrapport bui-
tendijks beleid Flevoland (1484081) is ter inzage gelegd. 

 

3. Beoogd effect 
Het waterveiligheidsbeleid voor buitendijkse gebieden wordt herijkt om: 
• een afweging te maken tussen publieke en private verantwoordelijkheid 

die past bij de huidige taak- en rolopvatting van de provincie; 
• het beleid aan te laten sluiten bij de gewijzigde wetgeving; 
• meer ruimte te geven voor creatieve oplossingen gebaseerd op het con-

cept van meerlaagse veiligheid.      
 
4. Argumenten 

1.1 Richtinggevende uitspraken geven duidelijkheid over de nieuwe kaders. 
Op grond van de voorgestelde richtinggevende uitspraken kan met Pro-
vinciale Staten en met de gebiedspartners worden gediscussieerd over de 
gewenste taken en rollen van de provincie. Op grond van de uitkomst van 
deze discussie zal vervolgens het beleid verder worden uitgewerkt. 
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1.2 De provincie legt alleen veiligheidsnormen vast voor buitendijkse functies met een publiek 
belang, te weten grootschalige, vitale en/of kwetsbare functies. 
Deze veiligheidsnormen worden vastgelegd in de Verordening Fysieke Leefomgeving, op ba-
sis van een risiconorm. Door gebruik te maken van een risiconorm in plaats van de huidige 
overschrijdingsnorm, ontstaat er meer ruimte voor het toepassen van het concept meerlaag-
se veiligheid. Met deze keuze zorgt de provincie ervoor dat ongewenste effecten, zoals het 
zwaar beschermen van een enkel losstaand toiletgebouw, niet meer aan de orde zijn. Ge-
bieden waar risico's voor de maatschappij relatief groot zijn worden wel beschermd. Ook 
gebieden met grotere groepen bewoners, waar de verantwoordelijkheid voor eventuele 
maatregelen en het gebruik en beheer daarvan moeilijk te borgen is door en voor een col-
lectief van individuele burgers, krijgen een provinciale risiconorm. De exacte omschrijving 
van de te beschermen functies zal in het vervolg moeten worden geconcretiseerd. Met an-
dere woorden: dat grootschalige, vitale of kwetsbare functies ook in de toekomst met een 
risiconorm beschermd worden ligt nu als keuze voor. Wat een grootschalige, vitale en/of 
kwetsbare functie precies is, zal in het vervolgtraject ter besluitvorming voorliggen. 

 
1.3  De provincie faciliteert de afweging voor overige functies met een risicobeoordelingssys-

tematiek. 
Voor de overige functies in buitendijks gebied faciliteert de provincie de gemeenten en ini-
tiatienemers door een risicobeoordelingssystematiek ter beschikking te stellen. Dit instru-
ment zal in overleg met de regio worden geselecteerd en ontwikkeld en biedt de mogelijk-
heid om onderbouwd waterveiligheidsrisico's in te schatten en inrichtingsvarianten af te we-
gen. Daarmee geeft dit voorstel gemeenten een grotere flexibiliteit. Dit sluit aan bij de be-
hoefte van gemeenten en initiatiefnemers naar minder bureaucratie, terwijl toch een een-
duidige benadering in heel Flevoland bewerkstelligd wordt. Het instrument is een onder-
steuning in het ontwerpproces en vereist geen specifieke waterexpertise. 

 
1.4 Er is draagvlak voor dit besluit. 

Er is draagvlak voor dit besluit bij de gemeenten en het waterschap. Het draagvlak is amb-
telijk en bestuurlijk getoetst in het Flevolands Bestuurlijk Overleg Water. Tijdens dit over-
leg zijn opmerkingen gemaakt die de gekozen richting ondersteunen en de invulling daarvan 
verder aanscherpen. Na besluitvorming over de richtinggevende uitspraken, zal in overleg 
met de regio het beleid worden uitgewerkt. 

 
2.1 Bestaande grotere buitendijkse gebieden moeten op tijd voldoen aan de gestelde veilig-

heidseisen. 
De zorgtaak voor de buitendijkse gebieden ligt bij het waterschap. Medio 2012 is Water-
schap Zuiderzeeland gestart met de implementatie van de zorgtaak in 10 van de 24 buiten-
dijkse gebieden. Het gaat hier om de grotere, bewoonde gebieden. Voorkomen moet wor-
den dat de herijking van het provinciaal beleid gevolgen heeft voor de 10 gebieden waar-
voor het implementatietraject inmiddels door het waterschap is gestart en dat er als gevolg 
daarvan een pas op de plaats zou moeten worden gemaakt met de implementatie. Dit kan 
leiden tot onrust bij bewoners en tot desinvesteringen in het implementatietraject. Bij de 
herijking van het provinciaal beleid is de implementatie in de betreffende buitendijkse ge-
bieden daarom niet ter discussie gesteld. De maatregelen die het waterschap in deze gebie-
den neemt worden aangemerkt als zogenoemde ‘no regret’-maatregelen. In het bestuurlijk 
overleg tussen gedeputeerde A. Bliek en dijkgraaf H. Tiesinga van 3 september 2012 is de 
werkafspraak gemaakt om de implementatie van de overige 14 buitendijkse gebieden uit te 
stellen tot 2018. Provinciale Staten is hier, tijdens de panoramaronde van 5 september 
2012, door gedeputeerde Bliek over geïnformeerd. 

 
3.1 ln de kleinere bestaande buitendijkse gebieden zijn geen actuele veiligheidsvraagstukken 

aan de orde. 
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Hier is het van belang te komen tot een zorgvuldige afweging tussen veiligheidsrisico’s, 
maatschappelijk belang en de te investeren publieke middelen. Er spelen in veel gevallen 
vragen over de te beschermen waarden. Het voorstel is om hiervoor de implementatiedatum 
van het provinciale beleid met 3 jaar op te schorten, zodat per gebied kan worden afgewo-
gen of en zo ja hoe het nieuwe beleid kan worden toegepast. Daarbij wordt ook het aspect 
planschade meegenomen. Overigens is ook in het vigerende beleid de verantwoordelijkheid 
voor het op orde brengen van de beschermingssituatie al voor de initiatiefnemer, waardoor 
de verwachting is dat aanpassing van het beleid weinig consequenties zal hebben voor de 
betrokkenen. Uitstel tot 2018 zal worden geformaliseerd via een aanpassing van de Veror-
dening Fysieke Leefomgeving Flevoland in 2014.   

 
 

5. Kanttekeningen 
Niet van toepassing.      

 
 
6. Vervolgproces 

In 2014 zal de richtinggevende uitspraak nader geconcretiseerd worden voor vastlegging in de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland en het Omgevingsplan. Van belang is daar-
bij een definitie van bijvoorbeeld het aantal woningen dat wel/niet als grootschalig wordt be-
oordeeld. In plaats van de huidige overschrijdingsnorm zal een risiconorm moeten worden vast-
gesteld die ook (de schaal van) gevolgen (bijvoorbeeld slachtoffers, economische schade, mili-
euschade en zo voorts) afweegt en andere oplossingen dan een waterkering mogelijk maakt. Dit 
betekent dat er ook kan worden gekozen voor bijvoorbeeld ruimtelijke oplossingen, schadebe-
perking en/of calamiteitenzorg. Er is een risicobeoordelingssystematiek ontwikkeld in het Del-
taprogramma en door de provincie Zuid-Holland en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbe-
heer (STOWA). Op basis daarvan zal een op Flevoland toegesneden systematiek worden opge-
steld in overleg met de gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland.  

 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 augustus 2013, nummer 1513071. 
 

     BESLUITEN: 
 
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 kwets-

bare functies in buitendijks gebieden; 
B. Voor de overige functies in buitendijks 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. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 / 
16 oktober 2013. 
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griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

Samenvatting herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden (1481498 )    
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

Eindrapport herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden  (1484081)    
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


