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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-791269085 

DOS-2019-0007796

Onderwerp

vaststelling regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027

Advies

1. Vast te stellen het gewijzigd ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027

2. Vast te stellen de nota van beantwoording zienswijzen regionaal waterprogramma Zuid-

Holland 2022-2027

3. Vast te stellen het Statenvoorstel over de vaststelling van het regionaal waterprogramma

Zuid-Holland 2022-2027

4. Te bepalen dat de besluiten in het statenvoorstel na vaststelling door Provinciale Staten

worden gepubliceerd in het Provinciaal blad

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling regionaal

waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027

2. bijlage B KRW-nota

3. Bijlage C Operationeel grondwaterbeleid

4. Bijlage D beleidskader grondwaterkwaliteit

5. KRW-nota bijlage 12 waterkwaliteit oppervlaktewaterlichamen

6. Nota van beantwoording zienswijzen regionaal waterprogramma

7. Statenvoorstel - vaststelling regionaal waterprogramma - DOS-2019-0007796

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 december 2021 31 december 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Het regionaal waterprogramma is zelfbindend. Eventuele doorwerking naar andere overheden is /

wordt geregeld via de verordening.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2021 het herziene ontwerp regionaal waterprogramma

vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Zie verder Statenvoorstel.

 

3 Proces

 

Zie Statenvoorstel. In aanvulling daarop:

- Beantwoording van zienswijzen is waar relevant afgestemd met andere overheden;

- In overleg met de griffie wordt aan indieners van zienswijzen de gelegenheid geboden

om in te spreken bij de behandeling van het regionaal waterprogramma in de

Statencommissie KNM;

- Vaststelling van het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 staat

geagendeerd voor de procedurevergadering van de Statencommissie KNM op 19 januari,

bespreking in de Statencommissie KNM op 16 februari en besluitvorming in PS op 9

maart. 

 

4 Participatie en rolneming

 Zie Statenvoorstel. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De totstandkoming van het regionaal waterprogramma is verlopen via een participatief proces,

waarbij actief is gecommuniceerd over de momenten waarop partners inbreng kunnen leveren.

De indieners van zienswijzen op het ontwerp worden actief geïnformeerd over de aanbieding van

het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 aan Provinciale Staten. Na vaststelling

door Provinciale Staten volgt een nieuwsbericht op de site van de provincie.

 


