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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2730755* 
 
Onderwerp 
Vaststellen Ontwerp Waterprogramma  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Het Waterprogramma inclusief bijlagen in ontwerp vast te stellen en ter 
inzage te leggen. 

2. Het geoormerkte budget van € 225.000 uit de Stelpost Nieuw Beleid be-
schikbaar te stellen voor de uitvoering van het basisscenario. 

3. De 7e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen. 
4. De overige ambities uit het Waterprogramma en de financiële gevolgen 

daarvan af te wegen bij de Perspectiefnota 2022-2025, te weten: 
a. € 100.000 structureel voor het onderdeel Waterkwaliteit 
b. € 750.000 incidenteel voor het onderdeel Drinkwater 
c. € 150.000 incidenteel voor het onderdeel Waterkwaliteit 
d. € 300.000 incidenteel voor het onderdeel Watertekort en 

droogte. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 1.2 Water van de Pro-
grammabegroting 2021. 

 
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 Waterpro-
gramma en op 19 augustus 2020 en 6 januari 2021 hebben beeldvormende 
rondes over het ambitieniveau plaatsgevonden. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

U wordt gevraagd het Waterprogramma in ontwerp vast te stellen en vrij te 
geven voor inspraak. Dit past gelet op de Provinciewet binnen de kaderstel-
lende 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 
De inspraakreacties op de stukken zullen gebundeld worden in een antwoord-
nota. Deze zal samen met de definitieve stukken in het najaar ter besluitvor-
ming aan uw Staten worden voorgelegd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Voorgesteld wordt om het ontwerp Waterprogramma vast te stellen en vrij te 
geven voor inspraak. 
In de ter informatie bijgevoegde factsheets is nader uitgewerkt wat er ver-
staan wordt onder het voorgestelde ambitieniveau inclusief budget per on-
derwerp. Dit is in het Waterprogramma nader uitgewerkt op een abstractieni-
veau passend bij een beleidsplan.  
 
Ons voorstel is gebaseerd op de uitdagingen voor de komende jaren. Het zijn 
de thema’s waarvan wij denken het verschil te kunnen én moeten maken.  
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De uitvoering van de ambitie zal plaatsvinden in samenwerking met gebiedspartners, in het bij-
zonder het waterschap. We zoeken naar de meerwaarde en de accenten die we in kunnen vullen 
om de ambities uit ons waterprogramma waar te maken.  
 
Wanneer Provinciale Staten meer of minder ambitie wensen op een bepaald thema dan kunt u 
met een amendement alternatieven voorstellen met bijbehorend budget en dekking. 
 

Onderwerp Ambitie* Invulling geoor-
merkt budget 
najaarsnota 

Extra benodigd 
budget vanaf 
2022 t.o.v. be-
groting 2021 

Incidenteel be-
nodigd budget 
(vanaf 2022 en 
verdeeld over 
meerdere ja-
ren) 

Grondwater Stimuleren € 50.000   
Drinkwater Initiëren   € 750.000 
Waterkwaliteit Stimuleren € 175.000 € 100.000 € 150.000 
Zwemwater Stimuleren    
Wateroverlast 
en  
bodemdaling 

Initiëren**    

Watertekort en 
droogte 

Initiëren   € 300.000 

Waterveiligheid Stimuleren    
* In de bijgevoegde factsheets kunt u terugvinden wat het voorgestelde ambitieniveau inhoudt. 
** De bekostiging van bodemdaling is geregeld via het coalitieakkoord. Over de invulling van de pro-
vinciale rol bent/wordt u apart geïnformeerd. 
 
7. Beoogd effect 

Heldere beleidskaders voor het regionale watersysteem. 
 
8. Argumenten 

1.1 Ontwerp waterprogramma is afgestemd met gebiedspartijen. 
Het waterprogramma is opgesteld in afstemming met onze gebiedspartners. Met name met het 
waterschap heeft veelvuldig afstemming plaatsgevonden. 
 
1.2 Er zijn onderzoeken verricht. 
Voorafgaand aan het opstellen van het beleid is het vigerende beleid geëvalueerd en zijn er on-
derzoeken verricht op specifieke thema’s. 
 
1.3 De bijlagen zijn wettelijk verplicht. 
In de bijlagen bij het waterprogramma zijn de verplichte factsheets voor de Kaderrichtlijn Wa-
ter toegevoegd. Het betreft behoorlijk technische informatie over de geactualiseerde doelen en 
maatregelen. Deze moeten door Provinciale Staten vastgesteld worden zodat deze ook opgeno-
men kunnen worden in het Stroomgebiedsbeheerprogramma dat het Rijk naar Europa moet stu-
ren. 
 
1.4 Terinzagelegging is conform de Inspraakverordening.  
De Inspraakverordening Flevoland 2006 schrijft voor dat beleid conform de Algemene wet be-
stuursrecht wordt voorbereid. Dit houdt o.a. in dat van het ontwerp kennisgeving gedaan moet 
worden gedaan in huis-aan-huis-kranten en dat de stukken gedurende zes weken (in april en mei 
2021) op het provinciehuis en de gemeentehuizen terinzage moeten liggen. Gedurende deze pe-
riode kunnen zienswijzen worden ingediend. Uit oogpunt van dienstverlening zal het ontwerp 
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Waterprogramma ook op de website van de provincie en op ruimtelijkeplannen.nl worden gepu-
bliceerd. 
 
1.5 Het ontwerp Waterprogramma voldoet aan de ruimtelijke digitale standaarden. 
Zoals onder punt 4 aangegeven is het Waterprogramma een programma in de zin van de Omge-
vingswet. Omdat de Omgevingswet nog niet inwerking is getreden, hoeft het ontwerp van 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). De 
DSO-standaard hiervoor is nog niet beschikbaar, dit wordt verwacht in het derde kwartaal van 
2021.  
In plaats hiervan zal het ontwerp Waterprogramma via de digitale standaarden voor ruimtelijke 
ordening beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp Waterpro-
gramma is hiervoor ingevoerd in de beschikbare plansoftware (Tercera Tekst) onder plan-ID 
NL.IMRO.9924.WaterprogrammaFL-ON01).  
 
Het is van belang dat het definitieve programma tijdig voldoet aan de DSO-standaarden. Dit be-
tekent dat het definitieve Waterprogramma dit najaar ingevoerd moet worden in de hiervoor 
ontwikkelde plansoftware (Tercera GO!). Via de plansoftware wordt het Waterprogramma con-
form de Omgevingswet online bekendgemaakt in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Be-
schikbaarstellen van het DSO, wat zorgt voor automatische plaatsing in het provinciaal blad. 
 
2.1 Budget is nodig om de taken uit te voeren en ambities te realiseren. 
Bij de Najaarsnota is besloten om voor de uitvoering van het Waterprogramma een oormerk aan 
te brengen van € 225.000 uit de Stelpost Nieuw Beleid. Bij de Najaarsnota is besloten het aan-
gebrachte oormerk beschikbaar te stellen na dialoog met Provinciale Staten over een concrete 
invulling van de middelen. Middels dit voorstel wordt hier invulling aan gegeven.  
 
2.2 Waterprogramma is de kapstok voor waterwerkzaamheden. 
Dit voorstel is de nadere invulling zoals aangekondigd is in de najaarsnota. In het waterpro-
gramma worden de doelen gesteld en de belangrijkste uitvoeringsacties van de provincie weer-
gegeven. Met de werkzaamheden worden de doelstellingen uit het programma gerealiseerd. 
 
3.1 Begrotingswijziging is nodig. 
Voor het beschikbaar stellen van de geoormerkte middelen is een begrotingswijziging noodzake-
lijk. 
 
4.1 Ambitie waterprogramma past niet binnen bestaande budget. 
Uit de beeldvormende ronde van de commissie RND op 6 januari 2021 komt het beeld naar voren 
dat Provinciale Staten meer ambitie hebben dan het basisscenario. Hiervoor is aanvullend bud-
get nodig. 
 
4.2 Nieuw beleid wordt bij voorkeur integraal afgewogen bij de Perspectiefnota 
Voorstellen voor extra uitgaven worden bij voorkeur integraal afgewogen tegen andere voorstel-
len. Dit vindt plaats bij de Perspectiefnota. 
 

9. Kanttekeningen 
n.v.t. 
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10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Ontwerp Waterprogramma  2739310 Bijgevoegd 

Bijlagen bij ontwerp Waterprogramma 2735517 Bijgevoegd 

7e begrotingswijziging 2021 2737931 Bijgevoegd 

Factsheets Waterprogramma 2699035 Bijgevoegd 
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