
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
Overwegende dat het wenselijk is de kering langs de Noordoostpolder tussen de Kadoelerkeersluis 
en Blokzijl aan te wijzen als regionale waterkering en deze te normeren; 
 
Dat door de herijking in 2017 van het provinciale waterveiligheidsbeleid 15 buitendijkse gebieden 
niet langer van provinciaal belang zijn en waarmee de aanwijzing en normering van deze gebieden 
als regionale waterkering kan komen te vervallen; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018 met kenmerk 2095215; 
 
Gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer en de 
Provinciewet; 
 
Besluiten:  
 
Vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 
2012 en de daarbij behorende bijlagen. 
 
Zevende wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 
 
Artikel I Wijziging verordening 
De tekst van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. In artikel 5.16 wordt ‘kaarten 5.2 tot en met 5.25’ vervangen door: kaarten 5.2, 5.3, 5.5, 5,8, 

5.12, 5.14, 5.18, 5.19, 5.20, 5.25, 5.26 en 5.27. 
 

B. Artikel 5.19 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het tweede lid vervalt. 
b. Het derde, vierde en vijfde lid worden genummerd tot tweede, derde en vierde lid. 

 
C. Bijlage III wordt vervangen door: 

BIJLAGE III 
 
Veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 5.17, eerste lid. 
 
 Nr. Kaart 

nummer 
Regionale waterkering Veiligheidsnorm voor de regionale 

waterkering als gemiddelde 
overschrijdingskans per jaar (bij 
gebruik van een overslagcriterium 
van 1 l/s/m1) [1/jaar] 

1 5.2 Urk, middenterrein 1/10 

2 5.2 Urk, overige terreinen 1/10 
3 5.3 Schokkerhaven 1/10 
4 5.5 Flevocentrale 1/1000 
5 5.8 Parkhaven 1/15 
6 5.12 Muiderzand 1/10 
7 5.14 Almere Haven 1/10 
8 5.18 Haven Zeewolde 1/10 
9 5.19 Harderhaven 1/10 
10 5.20 Zuiderzee op Zuid 1/1000 
11 5.25 Knardijk* 1/100 
12 5.26 Havenkwartier Zeewolde** 1/1000 
13 5.27 Langs Noordoostpolder 

achter Kadoelerkeersluis 
1/30 
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* De aanwijzing van Knardijk als regionale waterkering vervalt op een door gedeputeerde staten 
te bepalen tijdstip. 
** De aanwijzing van Havenkwartier Zeewolde als regionale waterkering treedt in werking op 
een door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip. 
 
 

D. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd: 
1. De kaarten 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5,15, 5.16, 5.17, 5.21, 5.22, 5.23 en 5.24 

vervallen. 
2. Kaart 5.8 wordt vervangen door kaart 5.8 (#2078855). 
3. Kaart 5.27 wordt toegevoegd (#2262619). 

 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking daags na de dag van publicatie. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van [datum], 
 
de griffier,     de voorzitter, 
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ALGEMENE TOELICHTING 

1. Herijking buitendijkse waterveiligheid 
Op 13 september 2017 is de Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid – Flevoland door 
Provinciale Staten vastgesteld (#2145124). Met de zevende wijziging van de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: VFL 2012) vindt een codificatie plaats van deze 
herijking van het beleid ten aanzien van buitendijkse waterveiligheid. In het buitendijks gebied 
gelden in tegenstelling tot het binnendijks gebied geen landelijke wettelijke normen voor de 
bescherming tegen overstroming. Om ook de buitendijkse gebieden rond Flevoland bescherming te 
bieden tegen overstromingen heeft de provincie tussen 2000 en 2005 kaders voor deze gebieden 
ontwikkeld waarbij het uitgangspunt is dat buitendijkse ontwikkelingen veilig, duurzaam en 
klimaatbestendig dienen te zijn. Vanuit deze kaders heeft Provinciale Staten in 2005 de 
waterkerende voorzieningen rond 25 bestaande bebouwde buitendijkse gebieden aangewezen als 
regionale waterkering en genormeerd. In 2017 is hier één gebied (Havenkwartier Zeewolde) aan 
toegevoegd. Dit is vastgelegd in de VFL 2012. In 2012 is een evaluatie van het 
waterveiligheidsbeleid uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie is besloten tot herijking van het 
bestaande beleid om meer ruimte te bieden voor creatieve ruimtelijke oplossingen voor 
waterveiligheid (gebaseerd op concept van meerlaagse veiligheid maar tegelijkertijd 
hoogwaterrisico’s serieus worden meegewogen en het proces en verantwoordelijkheden hierbij 
helder zijn.  
 
De provincie maakt daarin onderscheid tussen buitendijkse ontwikkelingen met én zonder een 
provinciaal belang. Dit onderscheid spitst zich met name toe op de omvang en de functies in deze 
buitendijkse gebieden. Vanwege de herijking met betrekking tot de gebieden die een provinciaal 
belang vertegenwoordigen worden een 14-tal gebieden niet langer geacht van provinciaal belang te 
zijn. In de 14 gebieden waarvoor de aanwijzing vervalt vinden beperkt activiteiten plaats, er is 
bijvoorbeeld een strandtent, restaurant of camping. De aanwijzing en normering van deze  
14 gebieden in de VFL 2012 vervalt als zodanig. Daarmee vervalt de zorgplicht van het waterschap 
Zuiderzeeland voor deze keringen. 
 
De waterveiligheid in het buitendijkse gebied de Eemhof is naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen gewijzigd door eisen te stellen aan de hoogte van het vloerpeil van de bebouwing. 
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. Daarom wordt de aanwijzing 
en normering van de Eemhof uit de VFL 2012 geschrapt. 
 
2. Aanpassing landelijk waterveiligheidsbeleid. 
Als onderdeel van het Deltaprogramma heeft op Rijksniveau een aanpassing van het 
waterveiligheidsbeleid plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan verliest de kering langs de 
Noordoostpolder tussen de Kadoelerkeersluis en Blokzijl per 1 januari 2019 de status van primaire 
waterkering op basis van de Waterwet. Deze kering ligt deels in de provincie Flevoland en deels in 
de buurprovincie Overijssel. De beheerder van de kering, Waterschap Zuiderzeeland, heeft een 
voorkeur om voor de gehele kering hetzelfde kader te hanteren. Op basis van de “IPO richtlijn 
normeren keringen langs regionale rivieren” is een aanwijzing van deze kering als regionale kering 
met normering van 1/30 (1/jaar) wenselijk. Provincie Overijssel vindt normeringen van 1/10 per 
jaar en 1/30 per jaar van minder provinciaal belang. De normering wordt derhalve aan het 
waterschap gelaten. Waterschap Zuiderzeeland is voornemens het Overijsselse deel van de 
waterkering aan te wijzen 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. 
 
ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 
 
Onderdeel A 
Dit onderdeel regelt het verwijderen van kaartmateriaal uit de verordening waarmee de aanwijzing 
van regionale waterkeringen gebeurt. Het betreft 15 regionale waterkeringen die vanwege de 
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herijking van het waterveiligheidsbeleid niet langer van provinciaal belang zijn. Ook wordt kaart 
5.27 toegevoegd. Dit betreft de nieuwe regionale waterkering “Langs Noordoostpolder achter 
Kadoelerkeersluis”. Zie voor nadere uitleg de algemene toelichting. 
 
Onderdeel B 
Voor die gebieden die niet langer aangewezen zijn als regionale waterkering vervalt de verplichting 
van de algemene vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland om er voor te zorgen dat deze 
gebieden uiterlijk in 2018 voldoen aan de in artikel 5.17 opgenomen normen. Waterveiligheid wordt 
voor deze gebieden voortaan meegenomen in de ruimtelijke ordening door gemeenten. Hiertoe 
dient lid 2 van het genoemde artikel te worden verwijderen. De aanpassing van de verwijzing in het 
laatste lid betreft het verhelpen van een technische omissie. 
 
Onderdeel C 
Dit onderdeel regelt een nieuwe bijlage III waarin alle provinciale gebieden zijn opgenomen die zijn 
aangewezen als regionale waterkering met daarbij geldende veiligheidsnorm. 
 
Onderdeel D 
In dit onderdeel wordt bijlage IV van de verordening aangepast waarin de kaarten zijn opgenomen 
van alle regionale waterkeringen. Het kaartmateriaal van de gebieden waarvan de status als 
regionale waterkering komt te vervallen, worden verwijderd. Toegevoegd wordt de kaart met de 
nieuw aan te wijzen regionale waterkering “Langs Noordoostpolder achter Kadoelerkeersluis”. 
 
Artikel II 
 
Dit artikel regel het moment van inwerkingtreding van de Zevende wijziging van de Verordening 
voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012. 
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