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Provinciale Staten

Onderwerp

Vaststelling Waterprogramma

13 oktober 2021

Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1. Beslispunten

1.
2.
3.

4.

Kennis te nemen van de antwoordnota Waterprogramma.
Het Waterprogramma, inclusief bijlagen waterkwaliteit, vast te stellen.
Het Waterprogramma te verwerken in het Omgevingsprogramma Flevoland bij de eerstvolgende wijziging van dit omgevingsprogramma en
hoofdstuk 3 van het Omgevingsprogramma Flevoland in te trekken.
Gedeputeerde Staten te mandateren om eventuele wijzigingen vast te
stellen in de Factsheets Kaderrichtlijn Water naar aanleiding van de inspraak op het Nationaal Waterprogramma, besluitvorming over de KRWmaatregelen bij Waterschap Zuiderzeeland of uitkomsten uit nationale
overleggen.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 1.2 Water: "We werken
aan het waterprogramma conform de startnotitie die in het najaar van 2019
aan de PS is voorgelegd. Hierin wordt waar nodig het waterbeleid herzien en
geactualiseerd, waaronder het drinkwaterbeleid en het waterkwaliteitsbeleid.
Het programma wordt in 2021 vastgesteld."

3. Eerdere behandeling

Op 14 oktober 2019 heeft een Statenacademie plaatsgevonden. Daarna is op
13 november 2019 de startnotitie Waterprogramma vastgesteld. Op 12 mei
2020 heeft u een mededeling ontvangen over de voortgang van het Waterprogramma en op 19 augustus 2020 en 6 januari 2021 hebben beeldvormende
rondes over het Waterprogramma plaatsgevonden. Op 31 maart 2021 hebben
uw Staten het ontwerp Waterprogramma vastgesteld.
Het ontwerp heeft van 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage gelegen.
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4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

U wordt gevraagd het Waterprogramma als richtinggevend document vast te
stellen. Dit past gelet op de Provinciewet binnen de kaderstellende rol van uw
Staten. Het Waterprogramma is een programma in de zin van de Omgevingswet en zal na definitieve vaststelling worden opgenomen in het Omgevingsprogramma Flevoland.

5. Verdere behandeling PS

Na vaststelling is het project om te komen tot een Waterprogramma afgerond.
Hierna volgt de uitvoering van het Waterprogramma. Over de voortgang worden uw Staten geïnformeerd.

6. Korte toelichting op voorstel

Van half april 2021 tot eind mei 2021 heeft het ontwerp Waterprogramma ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn vijf inspraakreacties ontvangen.
Verder zijn er nog vier informele reacties gestuurd met suggesties ter overweging en verbetering van het Waterprogamma. De formele inspraakreacties en
de ambtelijke wijzigingen zijn uitgewerkt en toegelicht in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde antwoordnota. Dit heeft geleid tot een aantal
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aanpassingen ten opzichte van de ontwerpstukken, met name in de hoofdstukken drinkwater en
waterkwaliteit.
Het vastgestelde Waterprogramma vervangt het huidige provinciale waterbeleid zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het Omgevingsprogramma Flevoland. Dit wordt bij de eerstvolgende wijziging in het omgevingsprogramma verwerkt.
7. Beoogd effect

Heldere beleidskaders voor het regionale watersysteem.

8. Argumenten

1.1. Inspraakreacties waren constructief van aard.
In de antwoordnota wordt ingegaan op de ontvangen inspraakreacties en de hieruit voortvloeiende aanpassingen voor de plannen. De inspraakreacties onderschrijven veelal het beleid en
benoemen de wens om de samenwerking voort te zetten of de komende periode verder vorm te
geven. Daarnaast werden suggesties gedaan die voor dit moment te ver gaan, maar bij de uitwerking van het Waterprogramma mogelijk aan de orde komen. Ambtshalve zijn nog enkele verbeteringen doorgevoerd. Ook deze zijn toegelicht in de antwoordnota.
2.1 Het vaststellen van het Waterprogramma is voorbehouden aan Provinciale Staten.
Het Waterprogramma bevat kaderstellende elementen die gelet op de Provinciewet aan Provinciale Staten zijn voorbehouden.
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2.2 Het Waterprogramma voldoet aan de ruimtelijke digitale standaarden.
Het Waterprogramma is een programma in de zin van de Omgevingswet. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, hoeft het Waterprogramma nog niet te
voldoen aan de digitale standaarden voor openbare publicatie via het provinciaal blad en voor
beschikbaarstelling in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In plaats hiervan zal het Waterprogramma via de digitale standaarden voor ruimtelijke ordening beschikbaar worden gesteld
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Waterprogramma is hiervoor onder plan-ID
NL.IMRO.9924.WaterprogrammaFL-VA01 ingevoerd in de beschikbare plansoftware (Tercera RO).
1.2 De bijlagen zijn wettelijk verplicht.
In de bijlagen bij het Waterprogramma zijn de verplichte factsheets voor de Kaderrichtlijn Water
en de niet verplichte factsheets voor de Doelen overige wateren toegevoegd. Het betreft met
name technische informatie over de geactualiseerde doelen en maatregelen. Deze moeten door
Provinciale Staten vastgesteld worden zodat deze ook opgenomen kunnen worden in het
Stroomgebiedsbeheerprogramma dat het Rijk naar Europa moet sturen.
2.3 De benodigde financiële middelen zijn in de begroting opgenomen.
De financiële middelen voor de uitvoering van het Waterprogramma zijn besproken bij de Perspectiefnota en worden verwerkt in de Programmabegroting 2022. Het betreft een structureel
bedrag van 225.000 euro dat uw Staten op 31 maart 2021 beschikbaar hebben gesteld. Daarnaast
heeft u in de Perspectiefnota voor zowel 2022 als voor 2023 100.000 euro beschikbaar gesteld en
voor de ambities een budget van 700.000 euro voor 2022 en 2023. Het budget zal in lijn met de
ambities vanuit het Waterprogramma worden ingezet.
3.1 Het Waterprogramma maakt onderdeel uit van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Het beleid voor de fysieke leefomgeving is in 2019 gebundeld in het Omgevingsprogramma Flevoland. Door het Waterprogramma op termijn te verwerken in de geconsolideerde versie van het
Omgevingsprogramma Flevoland blijft het beleid van de provincie actueel en inzichtelijk.
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3.3 Intrekking van oud beleid is noodzakelijk.
Beleid dat verouderd is of vervangen door de nieuwe documenten moet formeel worden ingetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de status van verschillende nota's.
4.1 Mandatering aan Gedeputeerde Staten is nodig
Op het moment van opstellen van deze stukken is de inspraakperiode op het Nationaal Waterprogramma nog niet afgelopen. Inspraakreacties op de KRW-delen kunnen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de KRW-factsheets.
Ook moet de Algemene Vergadering van het waterschap nog besluiten nemen over de door het
waterschap uit te voeren KRW-maatregelen. Dit is mede afhankelijk van het landelijke instrumentarium dat nog kan wijzigen. Wanneer er hierdoor iets verandert zal dat moeten worden opgenomen in de provinciale factsheets.
Omdat de KRW-factsheets uiterlijk 22 december 2021 moeten zijn vastgesteld kunnen deze eventuele wijzigingen praktisch gezien niet meer door Provinciale Staten worden vastgesteld. Omdat
ze geen gevolgen hebben voor de doelstelling (watersysteem ecologisch op orde in 2027) wordt
voorgesteld GS te mandateren.
9. Kanttekeningen

Geen

10. Bijlagen
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Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of periode

nummer:

ter inzage

Antwoordnota Waterprogramma

2809833

Bijgevoegd

Waterprogramma

2831816

Bijgevoegd

Bijlagen waterkwaliteit Waterprogramma

2735517

Bijgevoegd

Provinciaal Blad Waterprogramma

2834849

Bijgevoegd

