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Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 
1. In te stemmen met het in de startnotitie waterprogramma voorgestelde pro-

ces, waarbij in het proces van totstandkoming wordt samengewerkt met wa-
terschap Zuiderzeeland en andere bij het waterbeheer betrokken partners 
(Rijkswaterstaat Midden-Nederland, de Flevolandse gemeenten, Vitens, agra-
rische sector, terreinbeheerders, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek). 

2. De volgende uitgangspunten voor de uitwerking van het waterprogramma vast 
te stellen, zoals benoemd in de startnotitie waterprogramma: 

- Het waterprogramma wordt gezamenlijk met waterschap Zuiderzee-
land opgesteld; 

- Een groot deel van het vigerend beleid is nog actueel en wordt be-
stendigd in het waterprogramma; 

- De inhoud van het waterprogramma landt in de bestaande structuur 
van het provinciale beleidshuis; 

- Het waterprogramma past binnen en voldoet aan wettelijke, lande-
lijke, provinciale en financiële (beleids)kaders.  

3. De planning te richten op definitieve besluitvorming in 2021, zodat wordt vol-
daan aan vereisten in de Omgevingswet. De Staten worden gedurende het 
traject in ieder geval aan de hand van de startnotitie (najaar 2019), het ont-
werp waterprogramma (2020) en het definitieve waterprogramma (2021) ge-
informeerd.  
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Het beleidsonderwerp water valt onder het programma Ruimtelijke ontwikkeling 
en waterbeleid, programmaonderdeel 1.2 ‘Water’ (programmabegroting 2019). 
 
3. Eerdere behandeling  
Het huidige waterplan (in de zin van de Waterwet) stamt uit 2015 (partiële her-
ziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015) en is overgenomen in het Omge-
vingsprogramma Flevoland, dat in 2019 is vastgesteld. Het Omgevingsprogramma 
Flevoland bevat het beleidskader ten aanzien van de functies van het watersys-
teem, grondwater, oppervlaktewater (waterkwaliteit en waterkwantiteit) en wa-
terveiligheid.  
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
De vaststelling van het waterprogramma is een bevoegdheid van Provinciale Sta-
ten. Provinciale staten hebben aangegeven (motie Startnotitie 16 november 
2011) dat zij voorafgaand aan de totstandkoming van onder andere beleidsnoti-
ties, een startnotitie vaststellen.  

 
5. Verdere behandeling PS 
Naast de reguliere momenten worden de Staten-/commissieleden aan het begin 
van het traject meegenomen in het beleidsveld Water; allereerst door een State-
nacademie/inwerkprogramma op 14 oktober 2019. 
In de eerste helft van 2020 vindt beeldvorming over het ontwerp waterpro-
gramma (ambitieniveau en strategische hoofdlijnen) in Provinciale Staten/Staten-
commissie plaats. Bij voorkeur vindt de beeldvorming samen met de Algemene 
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Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland plaats. In het najaar van 2020 is de oordeelsvorming om-
trent het ontwerp waterprogramma (ambitieniveau en strategische hoofdlijnen) in de Statencom-
missie. Uiterlijk december 2020 vindt besluitvorming over het ontwerp waterprogramma plaats door 
Provinciale Staten.  
Na de inspraakperiode stellen Provinciale Staten het waterprogramma medio 2021 definitief vast.  
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De startnotitie schetst het traject voor de totstandkoming van het waterprogramma, waarin het 
provinciale waterbeleid (deels) wordt herzien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met waterschap 
Zuiderzeeland. 
 
Conform de Waterwet moet het provinciaal waterbeleid (waterplan) elke zes jaar worden herzien. 
De per 2021 in werking tredende Omgevingswet vervangt onder meer de Waterwet en vraagt van 
provincies een (regionaal) waterprogramma. Ook vanuit Europese kaderstelling wordt een herzie-
ning van het beleid verlangd. Verder zijn inhoudelijke opgaven op het gebied van onder meer bo-
demdaling en waterkwaliteit reden tot herziening van het beleid. 

 
7. Beoogd effect 
Het nieuwe waterprogramma biedt een kader voor de periode vanaf 2021. Met het herziene water-
beleid wil Flevoland samen met alle betrokkenen bij bodem en water werken aan behoud van bo-
demkwaliteit en een robuust watersysteem, zodanig dat er ruimte is voor ontwikkeling en dat de 
kwaliteiten van Flevoland worden beschermd (Programmabegroting Flevoland 2019). 

 
8. Argumenten 
1.1 De startnotitie biedt Provinciale Staten de mogelijkheid haar kaderstellende rol uit te voeren. 
De vaststelling van het waterprogramma is een bevoegdheid van Provinciale Staten. Er wordt een 
startnotitie voorgelegd aan Provinciale Staten, conform de motie van Provinciale Staten van 16 no-
vember 2011.     
 
1.2 Afstemming kaderstelling en uitvoering.  
In het regionale waterbeheer bepaalt de provincie als kadersteller de wat-vraag. Het waterschap 
bepaalt als uitvoerder de hoe-vraag. Om deze onderdelen goed op elkaar te laten aansluiten wordt 
nauw samengewerkt met het waterschap. In het vast te stellen programma zullen beide onderdelen 
in samenhang met elkaar worden gebracht, waarbij duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.     
 
2.1 Afspraken bij de start van het traject geven duidelijkheid. 
Vanuit een bestuurlijke wens van de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland wordt een 
gezamenlijk proces gevoerd voor de totstandkoming van het waterprogramma. De inhoud van het 
waterprogramma landt in principe in de bestaande structuur en beleidsinstrumenten van het provin-
ciale beleidshuis; Omgevingsvisie, -programma en -verordening. Het waterprogramma wordt geen 
apart beleidsdocument, maar landt in dit beleidshuis. 
Een groot deel van het vigerend beleid is nog actueel en behoeft geen aanpassing. Dit wordt besten-
digd binnen het waterprogramma. Inhoudelijke aanvullingen en/of accenten zijn onder meer van 
toepassing op reeds in gang gezette onderwerpen als drinkwater, waterkwaliteit en bodemdaling. 
Deze opgaven kennen hun eigen (besluitvormings)trajecten en zullen uiteindelijk landen in het wa-
terprogramma. 
 
3.1 Conform de Waterwet moet het provinciaal waterbeleid elke zes jaar herzien worden.  
In de Waterwet is vastgelegd dat provincies een regionaal waterplan dienen op te stellen waarin de 
hoofdlijnen van het in de provincie te voeren waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van 
het provinciale ruimtelijke beleid vastgelegd worden. De plancyclus hiervan is zes jaar. Het huidige 
regionaal waterplan van de provincie Flevoland – als onderdeel van het Omgevingsprogramma – 
dient in 2021 herzien te worden. 
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3.2 De Omgevingswet vraagt van provincies een (regionaal) waterprogramma.  
Deze wet vraagt van provincies dat zij voor een aantal omgevingsonderwerpen een programma op-
stellen. Het regionaal waterprogramma is één van de voor provincies verplicht op te stellen pro-
gramma’s en vervangt het provinciale waterplan uit de Waterwet. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 
10. Bijlagen 
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