
WATERSCHAP 

D A T U M 

26 september 2014 
B E H A N D E L D D O O R 

mw. I. Rozie 

D I R E C T N U M M E R 

06-15 03 71 61 

ZUIDERZEE LAND 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

ONDERWERP 

zienswijze tweede 
wijziging van de 
Verordening voor de 
Fysieke Leefomgeving 
ONS KENMERK 

SO/197679 

ONS ZAAKNUMMER 

197302 

BIJLAGEN 

UW BRIEF VAN 

22 september2014 

u w KENMERK 

VERZONDEN 

2 O OKT 20U 

Geacht college. 

Wij hebben kennisgenomen van uw voornemen om de Verordening voor de 
Fysieke Leefomgeving te wijzigen. Op dit moment ligt uw voornemen ter 
inzage. Wij willen gebruik maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen. Wij doen dit voor de volgende onderdelen: 

Waterbeheerplan 
De afgelopen periode hebben waterschap en provincie intensief en plezierig 
samengewerkt bij het opstellen van het nieuwe waterbeheerplan en 
omgevingsplan. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat beide plannen goed 
op elkaar aansluiten. Tijdens de voorbereiding van de plannen zijn ook de eisen 
die de VFL 2012 stelt aan de vorm en inhoud van het waterbeheerplan 
besproken. Hierbij hebben we gezamenlijk geconstateerd dat de verordening 
een aantal eisen stelt aan de inhoud en vorm van het WBP die al in de 
Waterwet zijn vastgelegd. Ook stelt de verordening aanvullend op de waterwet 
eisen op financieel gebied waaraan het waterschap niet kan voldoen. In het 
kader van uw evaluatie van de doeltreffendheid en effecten van de VFL 2012, 
hebben we deze punten aangedragen als mogelijkheid voor deregulering. 
In uw wijzigingsvoorstel voor de verordening zien wij onze opmerkingen niet 
terug. Wij vragen u om onze eerdere reactie mee te nemen bij deze herziening 
van de VFL 2012. Hieronder lichten we deze nogmaals toe. 

Financiële inhoudsvereisten - Op grond van de Waterwet maakt een overzicht 
van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van het 
Waterbeheerplan (WBP) onderdeel uit van het WBP. In de VFL 2012 worden 
aanvullende eisen op financieel gebied gesteld, te weten de wijze waarop de 
kosten worden gedekt en een verloop van heffingen en tarieven. De wijze 
waarop de kosten worden gedekt, kan echter niet op voorhand meerjarig in het 
WBP worden vastgelegd. Dit is namelijk van andere factoren afhankelijk, 
waaronder de door de Algemene Vergadering gewenste inzet van reserves 
(reservebeleid), de ontwikkeling van de belastingeenheden en de 
kostenontwikkeling van zaken die geen onderdeel van het WBP uitmaken, zoals 
bedrijfsvoering. Het budgetrecht berust bij de Algemene Vergadering en komt 
o.a. tot uitdrukking bij de vaststelling van financieel beleid en het vaststellen 
van de jaarbegroting. Dekking en de ontwikkeling van de tarieven en heffingen 
kunnen daarom geen onderdeel uitmaken van het WBP. In mindere mate kan 
dit ook gelden voor de prioriteitsstelling van de in het WBP opgenomen 
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maatregelen. Wij verzoeken u daarom om de onderdelen g en h van artikel 
5.4, lid 1 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving te laten vervallen. 

Inhoudsvereisten beheer - Op grond van de Waterwet geldt een vereiste aan 
het WBP dat de voornemens met betrekking tot de wijze waarop het beheer 
wordt uitgevoerd hiervan onderdeel uitmaken. In de Verordening voor de 
Fysieke Leefomgeving is als aanvullende eis opgenomen dat een beschrijving 
moet worden opgenomen van het beheer zoals dat onder normale 
omstandigheden zal worden uitgevoerd. Het WBP is voor het waterschap het 
overkoepelde, meerjarige beleidsplan dat beleidsvoornemens kan bevatten 
m.b.t. beheer en onderhoud. Beschrijvingen van het dagelijks beheer en 
onderhoud onder normale omstandigheden maken onderdeel uit van daaruit 
afgeleide meer op de uitvoering gerichte plannen. Wij verzoeken u daarom om 
de onderdelen b,d en e van artikel 5.4, lid 1 van de Verordening voor de 
Fysieke Leefomgeving te laten vervallen. 

Regionale keringen 
Op grond van de vigerende Verordening voor de Fysieke Leefomgeving, artikel 
5.19 lid 1, draagt de Algemene Vergadering er zorg voor dat de regionale 
waterkeringen uiterlijk in 2015 voldoen aan de gestelde norm. 
In het bestuurlijke gesprek dat wij op 14 juni 2014 hebben gehad, is de 
haalbaarheid van het op orde hebben van de regionale waterkeringen in 2015 
besproken. Waterschap Zuiderzeeland betreurt het dat de toezegging van de 
gedeputeerde wat betreft het aanpassen van het jaartal voor het op orde 
hebben van de buitendijkse gebieden Eemhof en Haven Zeewolde niet is 
verwerkt. Waterschap Zuiderzeeland verzoekt dringend de termijn alsnog aan 
te passen, ook in het belang van helderheid richting de bewoners van de 
buitendijkse gebieden. 

Eemhof - In de voorliggende wijziging van de Verordening voor de Fysieke 
Leefomgeving wordt de norm voor een deel van het buitendijkse gebied de 
Eemhof aangepast. Dit is een voorwaarde voor vaststelling van de legger voor 
de Eemhof. Na vaststelling van de legger kan het gebied op orde worden 
gebracht. Dit betekent dat medio 2015 gestart kan worden met realisatie van 
de maatregelen om het gebied aan de gestelde normen te laten voldoen. De 
maatregelen worden in 2016 afgerond. 

Haven Zeewolde - Voor het buitendijkse gebied 'Haven Zeewolde' geldt op 
basis van de Verordening voor de fysieke Leefomgeving dat in 2015 moet 
worden voldaan aan de veiligheidsnorm. De werkzaamheden om hier aan te 
voldoen zijn complex van aard vanwege de omvang van de werkzaamheden en 
de eigendomssituatie. Er is intensieve afstemming met de aangelanden nodig. 
Dit betekent dat de benodigde verbeteringen niet binnen de gestelde termijn 
kunnen worden gerealiseerd. De maatregelen worden in 2017 afgerond. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er 
nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Rozie. 
Zij is bereikbaar op het nummer dat bovenaan de brief is vermeld. 
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Graag blijven wij op de hoogte van het verdere verloop van de wijziging van de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving. 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden 
van Waterschap Zuiderzeeland, 

de secretaris-directeur. de dijkgraaf. 

ir. H.C. Klavers 
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