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Opinieronde  3 Deltaprogramma, fase 3 

Onderwerp 
Oplegmemo Statengriffie  
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Drie thema’s uit het Deltaprogramma zijn voor 
Flevoland belangrijk:  
waterpeilen, waterveiligheid en zoetwater. 
Voor elk van deze drie thema’s wordt ingegaan 
op de Flevolandse situatie, de opgaven en 
discussievragen voor de Staten. 
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Gedeputeerde Staten vragen de mening van 
Provinciale Staten over het Deltaprogramma, 
zodat de portefeuillehouder zijn inbreng in 
komende bestuurlijke overleggen daarop kan 
baseren. 
      

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

Het Deltaprogramma is een nationaal 
programma gericht op waterveiligheid en de 
toekomstige zoetwatervoorziening.  
Het Rijk neemt hierover in 2014 een beslissing. 
Het proces bevindt zich nu in de fase van 
bestuurlijke gesprekken (december 2012 -
februari 2013).  
De voorlopige richtingen uit de Nationale 
Stuurgroep Deltaprogramma van 29 november 
2012 worden in de regio besproken.  
De essentie van de voorlopige richtingen voor 
Flevoland is samengebracht in de discussienota 
die voorligt.  
 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

De basis van voorloggende discussienota ligt in 
het Flevolands Deltacongres van 18 oktober 2012 
waarbij met overheden en maatschappelijke 
organisaties is gesproken over de Flevolandse 
belangen in het Deltaprogramma. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

De resultaten van de bestuurlijke gespreksronde 
worden in februari/maart 2013 verzameld onder 
aanvoering van de verantwoordelijk 
gedeputeerden en aangeboden aan de 
Deltacommissaris.  
Op basis hiervan wordt het Deltaprogramma 
2014 geschreven, dat in september 2013 
verschijnt.  
Dit is de opmaat naar de Deltabeslissingen in 
2014. Er volgt eind 2013/begin 2014 nog een 
gelegenheid om de richtingen die verder 
getrechterd zijn tot concept Deltabeslissingen, 
opnieuw in de besturen te bespreken. 
  

  


