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Gedeputeerde Staten stellen voor:

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De wijzigingen van het Omgevingsplan zoals weergegeven in bijgevoegde
tabel vast te stellen waardoor het provinciale waterbeleid binnen het
Omgevingsplan komt te luiden zoals weergegeven in de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015.

Lelystad

23 juni 2015
Registratienummer

1756203
2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp is opgenomen in de programmabegroting onder de hoofdstukken 1.1 Omgevingsbeleid en 1.2 Water.

Inlichtingen

M. van Hemert

3. Eerdere behandeling
 In januari 2014 hebben Provinciale Staten de bestuursopdracht vastgesteld;
 In juni 2014 heeft de commissie Ruimte en Leefomgeving inhoudelijk gesproken over het concept-ontwerp;
 In oktober 2014 heeft de commissie Ruimte en Leefomgeving de inspraakrijpheid van het ontwerp getoetst;
 In juni 2015 heeft een beeldvormende ronde over de partiële herziening
plaatsgevonden in de commissie.

Afdeling/Bureau

RE
Portefeuillehouder

Lodders, J.
----------------------------Routing
Commissie Ruimte en Leefomge-

4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

ving:

Vanwege Europese richtlijnen is in de Waterwet vastgelegd dat elke 6 jaar
alle waterplannen worden herzien, waaronder ook het provinciale waterplan.
Uiterlijk 22 december 2015 moeten al deze plannen vastgesteld zijn. Omdat
onderdelen uit het provinciale plan ook opgenomen moeten worden in het
nationale Stroomgebiedbeheerplan heeft het Rijk gevraagd besluitvorming
voor half oktober af te ronden.

9 september 2015
-----------------------------------

De bevoegdheid voor het vaststellen van het waterplan (in dit geval een partiële herziening van het Omgevingsplan) is aan Provinciale Staten.
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5.

Verdere behandeling PS



n.v.t.




6.

Korte toelichting op voorstel

Met de vaststelling van de partiële herziening van het Omgevingsplan zijn de
beleidskaders voor water actueel. In de partiële herziening water is het provinciale waterbeleid opgenomen. Dit beleid is onder te verdelen in:
- Beleid dat ongewijzigd wordt voortgezet (grondwater, drinkwater);
- Beleid dat aangepast is aan landelijke wet- en regelgeving (Kaderrichtlijn
Water, primaire waterkeringen, bodemenergiesystemen);
- Beleid waarover al eerder door Provinciale Staten is besloten (Deltaprogramma, buitendijkse waterveiligheid, Knardijk);
- Nieuwe beleidsaanpassingen (wateropgave, waterkwaliteitsdoelen overige wateren en rol van de provincie).
De financiële gevolgen voor de uitvoering van dit nieuwe beleid worden meegenomen in de zomernota.
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7.

Beoogd effect

Het vastleggen van het provinciale beleid op het gebied van water.
8.

Argumenten

1. Het vaststellen van de partiële herziening is conform de afspraken uit de bestuursopdracht.
2. Met het vaststellen van de partiële herziening wordt invulling gegeven aan de verplichtingen
uit de Waterwet.
3. De ingediende inspraakreacties waren overwegend positief en hebben slechts geleid tot enkele tekstuele aanpassingen.
9.

Kanttekeningen

n.v.t.
10.

Bijlagen
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