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Panoramaronde 4 

Onderwerp 
Oplegmemo waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

- Provinciale Staten informeren over de uitkomst van de 
  herijking van het waterveiligheidsbeleid voor  
  buitendijkse gebieden.  
- Het voorstel van GS toelichten, 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 
  risicobeoordelingssystematiek ter beschikking te 
  stellen. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

- Kennis te nemen van de argumenten voor het voorstel 
  van GS en van het gevoerde proces.  
- Een mening te vormen over de geschetste rol van de 
  provincie in de bescherming tegen overstromingen van  
  buitendijkse gebieden.  

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

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 concept van meerlaags veiligheid. 

De herijking sluit aan bij ontwikkelingen in het 
Deltaprogramma. Provinciale Staten is kaderstellend 
voor dit beleid. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- Tussen 2000 en 2005 heeft de provincie kaders 
  ontwikkeld om de buitendijkse 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 Bestuurlijk Overleg Water (FBOW).  
- De daar gemaakte opmerkingen zijn in de 
  notitie verwerkt. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

- 4 september 2013: Opinieronde 
- 25 september 2013: Besluitvormingsronde 
- 2014: Nader concretiseren van de richtinggevende  

   uitspraken tot voorstel voor aanpassing van de  
   Verordening voor de Fysieke Leefomgeving. 
- 2015: Besluitvorming PS over de kaders in de 

   Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 
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