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Zienswijze Waterschap
Zuiderzeeland op
ontwerp 5e wijziging
VFL 2012

Op 7 juni 2017 hebben Provinciale Staten van Flevoland de vijfde wijziging van
de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna VFL) in
ontwerp vastgesteld. Per brief van 13 juni heeft u ons in de gelegenheid
gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging. Van deze
mogelijkheid maken wij graag gebruik. Hieronder zullen wij onze zienswijze
toelichten.
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Provinciale Staten hebben in mei 2016, conform het advies van onze Algemene
Vergadering, besloten om de status van regionale waterkering en
veiligheidsnorm voor de Knardijk te laten vervallen. In de voorbereiding van
deze besluitvorming is tussen provincie en waterschap de bestuurlijke afspraak
gemaakt dat het waterschap de nieuwe status van de dijk in zijn Keur zou
borgen. U stelt nu voor om de aanwijzing en normering van de Knardijk als
regionale kering te laten vervallen. Het is echter onwenselijk om de Knardijk
(status en norm) nu al uit de verordening te halen, omdat het waterschap de
nieuwe status van de Knardijk nog niet geborgd heeft in zijn Keur. Naar
verwachting rondt het waterschap in het eerste kwartaal van 2018 de
keuraanpassing af. Met het oog op mogelijke vergunningaanvragen is het niet
wenselijk dat de Knardijk in de tussenliggende periode geen status heeft. Het
waterschap heeft dan geen publiekrechtelijk instrument om op terug te vallen.
Wij verzoeken u daarom met klem om een overgangsbepaling op te nemen in
de VFL 2012 waarin staat dat de Knardijk de status van regionale kering
behoudt, totdat er een onherroepelijk besluit is van Waterschap Zuiderzeeland
over de nieuwe status van de Knardijk. Waterschap Zuiderzeeland denkt graag
met u mee over de exacte formulering van de overgangsbepaling.
Daarnaast stelt u voor om over te gaan tot daadwerkelijke aanwijzing en
normering van de regionale waterkering voor het Havenkwartier Zeewolde. Ten
behoeve van deze ontwikkeling wordt een nieuwe primaire kering, inclusief
schutsluis, aangelegd en wordt de huidige primaire waterkering een regionale
waterkering met een aan te leggen keersluis. De primaire kering is nog niet
gerealiseerd. Het is daarom juridisch niet mogelijk en ook niet wenselijk om op
dit moment de regionale kering aan te wijzen. Wij vragen u om voor de
regionale kering in het Havenkwartier een overgangsbepaling op te nemen in
de VFL 2012 met strekking dat de wijziging pas van kracht wordt op het
moment dat de primaire kering en het sluizencomplex zijn gerealiseerd en de
ministeriële regeling waarin de primaire keringen zijn vastgelegd, is aangepast.
Daarbij beschouwt Waterschap Zuiderzeeland de ingetekende regionale
waterkering als de begrenzing van het gebied waarvoor het regionale
veiligheidsniveau geldt. De exacte ligging, vorm en afmeting van de regionale
kering worden vastgelegd in de legger van het waterschap.
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Wij hebben begrepen dat over de voorbereiding van deze wijziging van de VFL
2012 geen ambtelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden. Wij vertrouwen erop
dat u in het vervolg weer de gebruikelijke afstemming zult zoeken.
Ten slotte vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het grootste deel van
het energieverbruik van Waterschap Zuiderzeeland gaat naar de bemaling van
de polders. Waterschap Zuiderzeeland heeft zich tot doel gesteld om de
energiehuishouding van de zeven hoofdgemalen te verduurzamen. Ook
landelijk zijn hierover afspraken gemaakt. Verduurzaming door het gebruik van
Flevolandse windenergie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We
vragen aandacht voor de beperkende werking die van de verordening uitgaat,
ten aanzien van het realiseren van onze ambities op het gebied van
windenergie op of bij onze assets. Wij rekenen erop dat u zich zult inspannen
voor het mogelijk maken van energieneutrale bemaling van Flevoland, onder
andere door middel van windenergie.
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden
van Waterschap Zuiderzeeland,
retaris-directeur,

ir. L. Rietman.

de pla^svervangend dijkgraaf,

A.H.R. Leijten
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