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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2095215* 
 
Onderwerp 
Aanpassingen normering waterveiligheid provincie Flevoland 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Noordoostpolder te beschermen door het aanwijzen van een regionale 
waterkering met een veiligheidsnorm van 1/30 (1/jaar). 

2. 15 buitendijkse gebieden niet langer te beschermen met een aanwijzing 
en normering van de regionale waterkeringen.  

3. De ontwerp Zevende wijziging van de Verordening voor de fysieke leef-
omgeving Flevoland 2012, waarin bovenstaande wijzigingen zijn doorge-
voerd, inclusief bijlagen vast te stellen en ter inzage te leggen 

 
4. Doelstelling programmabegroting 

De activiteit behoort tot programmaonderdeel '1.1 Ruimtelijke ontwikkeling' 
van het programma 'Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid’. 

 
5. Eerdere behandeling  

Op 13 september 2017 is de Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – 
Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld (# 2145124). De vertaling van 
deze herijking in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 
(verder: VFL 2012) vindt plaats met voorliggende wijziging. 

 
6. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Op basis van artikel 143 van de Provinciewet worden provinciale verorde-
ningen door Provinciale Staten vastgesteld. De VFL 2012 is een provincia-
le verordening. 

2.1. Vanwege de aard en omvang van de voorgenomen wijziging besluiten 
Provinciale Staten over de inspraakrijpheid van het Ontwerp Zevende 
wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 
2012.      
 

7. Verdere behandeling PS 
Indien uw Staten akkoord zijn met het Ontwerp Zevende wijziging van de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, wordt het ontwerp 
voor zes weken ter inzage gelegd.  
Gedurende die termijn kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.  
Vervolgens wordt aan uw Staten een voorstel voor een Reactienota op de 
ontvangen zienswijzen voorgelegd, tezamen met een voorstel voor vaststel-
ling van de wijzigingsverordening.      

 
8. Korte toelichting op voorstel 

Op 13 september 2017 is de Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – 
Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld (# 2145124). Consequentie 
hiervan is dat de aanwijzing van 14 buitendijkse gebieden in de VFL 2012 niet 
langer opportuun is. De waterveiligheid in een 15e gebied wordt ruimtelijk 
geborgd. Daarnaast dient voor één gebied juist een provinciale waterveilig-
heidsnorm toegevoegd te worden, vanwege aangepast waterveiligheidsbeleid 
bij het Rijk. Dit voorstel voorziet in de benodigde aanpassingen van de VFL 
2012. 
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Een VFL 2012 die overeenstemt met reeds eerder ingezette beleidsontwikkelingen inzake bui-
tendijkse waterveiligheid. 
 

10. Argumenten 
1.1 Vanaf 2019 is een deel van de Noordoostpolder niet meer beschermd door een officieel aange-

wezen waterkering. 
Als onderdeel van het Deltaprogramma heeft op Rijksniveau een aanpassing van het watervei-
ligheidsbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de kering langs de Noordoostpol-
der tussen de Kadoelerkeersluis en Blokzijl de status van primaire waterkering op basis van de 
Waterwet verloren. Conform de waterwet moet de provincie voor 1 januari 2019 deze waterke-
ring aanwijzen als regionale waterkering, om zo te borgen dat op efficiënte wijze een voldoen-
de mate van bescherming tegen overstromingen bestaat. 

 
1.2 Een norm van 1/30 sluit aan bij de nu aangewezen regionale waterkeringen door de provincie. 

Op basis van de “IPO richtlijn normeren keringen langs regionale rivieren” en het hanteren van 
een basisveiligheid voor mensen is in overleg met Waterschap Zuiderzeeland gekozen voor een 
normering van 1/30 (1/jaar).  
 

1.3 Het versterken van de waterkerende constructies wordt door het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma betaald. 
Er is een opgave om drie waterkerende constructies te versterken. De versterkingskosten wor-
den op grond van de overgangsregeling eenmalig vanuit het landelijke hoogwater beschermings-
programma gefinancierd. Voorwaarde is wel dat de waterkering voor 1 januari 2019 is aangewe-
zen als regionale waterkering. Hierdoor is de individuele  bijdrage van Waterschap Zuiderzee-
land beperkt tot 10 %. Zonder status als regionale waterkering betaalt het waterschap de volle-
dige versterkingskosten. 
 

2.1 14 kleinschalige buitendijkse gebieden zijn niet meer van provinciaal belang. 
In de VFL 2012 zijn voor 26 waterkeringen in buitendijkse gebieden waterveiligheidsnormen ge-
steld. Omdat deze normen worden ervaren als hindernis voor creatieve ruimtelijke oplossingen 
voor waterveiligheid hebben Provinciale Staten op 13 december 2017 een herijking van het wa-
terveiligheidsbeleid vastgesteld, waarmee er alleen nog sprake is van provinciale belangen bij 
grootschalige, vitale en/of kwetsbare functies in buitendijkse gebieden (zie # 1810650). In 
slechts 12 van de 26 gebieden waarvoor de VFL 2012 de waterkeringen normeert, is sprake van 
grootschalige, vitale en/of kwetsbare functies.  
 
De gebiedsomschrijving in onderstaande tabel illustreert het provinciaal belang. 
 Gebieden met provinciaal belang Omschrijving gebied 
1/2. Urk, middenterrein Gemengde functies, 150 panden 
3. Schokkerhaven Woningen, 64 panden 
4. Flevocentrale Energiecentrale 
5. Parkhaven 120 woningen 
6. Muiderzand Drie woontorens, 30 woon/werk panden 
7. Almere Haven 180 panden, gemende functies 
8. De Eemhof  110 appartementen 
9. Haven Zeewolde Gemengde functies, vooral wonen,  450 panden 
10. Harderhaven Woningen en bedrijfspanden, 50 panden 
11. Zuiderzee op Zuid 167 appartementen 
12. Havenkwartier 300 woningen 
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Voor de overige 14 gebieden is op basis van de nieuwe uitgangspunten geen sprake (meer) van 
een provinciaal belang. De gebiedsomschrijving in onderstaande tabel illustreert dit.  
 
 Gebieden zonder provinciaal belang Omschrijving gebied 
1. Ketelhaven 2 loodsen, restaurant, jachthaven 
2. Flevo Marina havengebouwen, kantoor, winkel, restaurant 
3. Houtribstrand 2 woningen, een restaurant, loodsen 
4. Deko Marine bootverhuurkantoor met woning, restaurant 
5. Houtribhaven Strandtent met woonfunctie 
6. Bataviahaven Restaurant, kantoor en drijvende loods 
7. Kade Lelystad haven Havengebouwen met winkelfunctie 
8. Zilverstrand Geen bebouwing 
9. Erkemederstrand Camping en woonhuis 
10. Woldstrand Verblijfsruimte 
11. De Harder Verenigingsgebouw en 50 tuinhuisjes 
12. Bremerbergse Hoek Aquacentrum en kantoor 
13. De Klink Restaurant en stacaravans op terp 
14. Spijkstrand Strandtent 
 

 
2.2 In het buitendijkse gebied De Eemhof is de waterveiligheid door de ruimtelijke inrichting 

geborgd. 
De waterveiligheid in het buitendijkse gebied de Eemhof is naar aanleiding van een nieuwe 
ontwikkelingen gewijzigd door eisen te stellen aan de hoogte van het vloerpeil van de bebou-
wing. Dit is vastgelegd in een bestemmingsplanwijziging. Hiermee is gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die de “Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – Flevoland” biedt om 
het overstromingsrisico te verminderen met een aangepaste ruimtelijke inrichting. Het nut om 
voor dit gebied een regionale waterkering aan te wijzen is hierdoor vervallen.  
 

2.3 Alle buitendijkse gebieden die niet langer aangewezen worden in de verordening voldoen aan 
de provinciale oriëntatiewaarden. 
In de “Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – Flevoland” zijn oriëntatiewaarden op-
genomen die een voor de provincie acceptabel risico beschrijven. In alle 15 buitendijkse gebie-
den is het: 
• Veilig voor mensen 

De kans op overlijden door een overstroming is kleiner dan 1:100.000 per jaar.  
• Financiële schade is acceptabel  

De verwachte schade aan een gebouw per jaar is minder dan gemiddeld 100 euro. 
• Milieu is beschermd 

Er zijn geen bedrijven aanwezig waarvan de bedrijfsvoering gericht is op het bewerken of 
verwerken van voor het milieu gevaarlijke stoffen. 

 
2.4 Bij de 15 gebieden waarvoor de aanwijzing vervalt zal minder overheidsbemoeienis zijn.  

In de 15 gebieden waarvoor de aanwijzing vervalt vinden met uitzondering van de Eemhof be-
perkt activiteiten plaats, er is bijvoorbeeld een strandtent, restaurant of camping. Waterveilig-
heid wordt voor deze gebieden voortaan meegenomen in de ruimtelijke ordening door gemeen-
ten. De provincie faciliteert gemeenten en initiatiefnemers hierin door een risicobeoordelings-
systematiek ter beschikking te stellen. De zorgplicht van het waterschap Zuiderzeeland zal voor 
de keringen in de 15 gebieden komen te vervallen. Het vervallen van de aanwijzing vergroot de 
flexibiliteit van de overheid voor ontwikkelingen in deze gebieden. 
 

3.1 Het is de bevoegdheid van Provinciale Staten om de Zevende wijziging van de VFL 2012 voor 
inspraak vrij te geven en vast te stellen.  
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11. Kanttekeningen 
1.1 Provincie Overijssel wijst geen regionale waterkering aan. 

Een deel van de dijk langs het Vollenhoverkanaal ligt in de provincie Overijssel en voorkomt een 
overstroming van de Noordoostpolder. Provincie Overijssel vindt  normeringen van 1/10 per jaar 
en 1/30 per jaar van minder provinciaal belang. Deze taak wordt aan het waterschap gelaten. 
Waterschap Zuiderzeeland is voornemens het Overijsselse deel van de waterkering aan te wij-
zen als overige waterkering en de door provincie Flevoland bepaalde norm en toetsvoorschriften  
voor het Flevolandse deel toe te passen op het Overijsselse deel van de waterkering.  
 

 
12. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Ontwerp Zevende wijziging VFL 2012  2095221 Bijgevoegd 

Provinciaal blad      2227529      Bijgevoegd 

Kaart regionale waterkering langs de Noordoospolder achter Kadoelerkeersluis 2262619 Bijgevoegd 

Kaart regionale waterkering Parkhaven 2262618 Bijgevoegd 
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