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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

concept regionaal waterprogramma 

 

Geachte Statenleden, 

Gedeputeerde Staten stellen een regionaal waterprogramma op en willen Provinciale Staten

graag daarbij betrekken. Daarom ontvangt u hierbij het concept regionaal waterprogramma Zuid-

Holland en bijbehorende KRW-nota, ter voorbereiding op bespreking in uw Statencommissie

Klimaat, Natuur en Milieu op 2 december 2020. 

Een regionaal waterprogramma geeft uitwerking van het beleid uit de omgevingsvisie en

beschrijft in ieder geval wat de provincie doet om uitvoering te geven aan de Europese richtlijnen

die betrekking hebben op water, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

De uitwerking van de KRW is voor een belangrijk deel opgenomen in een KRW-nota, die als

bijlage van het regionaal waterprogramma Zuid-Holland wordt vastgesteld.

Middels deze brief wordt aan Provinciale Staten de gelegenheid geboden om wensen en

bedenkingen te uiten bij het concept regionaal waterprogramma. Het regionaal waterprogramma

Zuid-Holland wordt na vaststelling onderdeel van het omgevingsprogramma. Tot de vaststelling

van het regionaal waterprogramma blijft het provinciaal waterplan van kracht. 

Het beleid uit het provinciaal waterplan wordt voortgezet in het regionaal waterprogramma. De

wijzigingen in de beleidsuitwerking zijn conform de koersnotitie deels redactioneel, deels

voortkomend uit veranderende wetgeving en deels voortkomend uit de beleidsrijke module

klimaatadaptatie. De meest opvallende wijzigingen zijn:

- Beleidsuitwerking voor het realiseren van mooi en schoon water wordt verplaatst van de

omgevingsvisie naar het regionaal waterprogramma;

- Klimaatadaptatie heeft doorwerking gekregen op meerdere onderwerpen, waaronder het

voorkomen van wateroverlast, toekomstbestendige waterveiligheid, duurzame

drinkwater- en zoetwatervoorziening en aanpak bodemdaling. 

Op enkele onderdelen is het beleid nog in ontwikkeling, waardoor de uitwerking in het concept

regionaal waterprogramma op die onderdelen nog wordt aangevuld of gewijzigd. Zo kost de
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beleidsuitwerking voor complexe problematiek als brijnlozingen (afvalstroom bij ontzilten van brak

water) meer tijd en is er op nationaal niveau nog discussie tussen Rijk en regio over het al dan

niet aanpassen van de KRW-doelen. Verder ontbreken in dit concept kaarten en beeldmateriaal.

Deze onderdelen zijn als PM aangegeven in het concept regionaal waterprogramma en de KRW-

nota. 

Parallel aan de consultatie van Provinciale Staten vindt een kwaliteitsverbetering plaats door

algehele redactie op het concept regionaal waterprogramma. 

Tenslotte stellen we voor om het onderwerp bodemdaling op een nader te bepalen moment te

bespreken met uw Staten en zullen we binnenkort aanbieden een technische sessie over dit

onderwerp te organiseren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- concept regionaal waterprogramma Zuid-Holland

Bijlagen:

- concept regionaal waterprogramma

- concept KRW-nota

- waterkwaliteit_oppervlaktewaterlichamen_2020

- concept KRW

- waterkwaliteit 2020.xls


