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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland 

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij ontvangt u ter kennisname het ontwerp regionaal waterprogramma Zuid-Holland (hierna:

regionaal waterprogramma), vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 9 februari 2021, in het

kader van de actieve informatievoorziening. Verder informeren wij u over het vervolgproces, over

de participatie bij het regionaal waterprogramma en over de stand van zaken van de

toezeggingen die door gedeputeerde Baljeu zijn gedaan naar aanleiding van bespreking van het

concept regionaal waterprogramma in uw Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) op 2

december 2020. 

Op 17 november 2020 heeft u een concept van het regionaal waterprogramma ontvangen (PZH-

2020-757209290). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het concept zijn: 

- Redactie: de leesbaarheid van de teksten is verbeterd zonder de inhoud te veranderen

en er is een verklarende woordenlijst toegevoegd;

- Accenten: in de inleiding (blz. 5-7) is conform toezegging aan Provinciale Staten meer

duiding gegeven aan verzilting en in de inleiding is op verzoek van de waterschappen

meer aandacht voor klimaatverandering; 

- Technische details: verwijzingen naar kaarten, wetsartikelen, verordening en andere

beleidskeuzes zijn verbeterd;

- Integraliteit: relatie met beleidsterreinen natuur, verstedelijking en beheer van de

ondergrond zijn verbeterd na interne afstemming. Op verzoek van Hoogheemraadschap

Delfland is het project Erasmusvaart toegevoegd in de paragraaf over Wateroverlast.

Vervolgproces

Het ontwerp regionaal waterprogramma moet zijn vastgesteld voorafgaand aan de start van de

inspraak op het Nationaal Water Programma 2022-2027(NWP), omdat enkele KRW-gerelateerde

onderdelen van het regionaal waterprogramma voedend zijn voor een bijlage van het NWP. De

inspraak periode van het NWP loopt van 22 maart tot 22 september 2021. In deze periode van

zes maanden dient het regionaal waterprogramma minimaal 6 weken ter inzage worden gelegd.

De inspraak op het regionaal waterprogramma is gepland aan het einde van deze zes maanden,
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van half juli tot 22 september 2021. Er is gekozen voor een inspraakperiode van 10 weken om

tegemoet te komen aan het feit dat een deel van de periode in de zomervakantie valt. 

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp regionaal waterprogramma wordt het

ontwerp herzien, om enkele lopende beleidsuitwerkingen en om aanvullingen uit participatie van

de omgeving mee te kunnen nemen in het ontwerp. De lopende beleidsuitwerkingen zijn

benoemd in het voorliggende ontwerp. Het gaat om het opnemen van waterkwaliteitsdoelen voor

zogenaamde ‘overige wateren’, om uitwerking van de regierol ten aanzien van grondwater en om

uitwerking van het beleid voor brijnlozingen (afvalstroom bij ontzilten van brak grondwater). Het

besluit voor de herziening van het ontwerp is voorzien op 6 juli 2021. Meteen daarna kan de

inspraak starten. 

Na de inspraak wordt in afstemming met andere overheden een nota van antwoord opgesteld en

wordt de definitieve vaststelling van het regionaal waterprogramma in het eerste kwartaal van

2022 voorbereid. 

Onderstaande figuur geeft de globale planning weer.

Participatie

De Omgevingswet vraagt van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dat ze

samenwerken als één overheid. Dit betekent dat ze over de muren van hun eigen taken heen

moeten kijken en experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen moeten betrekken bij de

beleidsvorming.

Voor het Zuid-Hollandse regionaal waterprogramma is het meest intensief afgestemd met de

zeven Zuid-Hollandse waterschappen. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is meerdere keren

overleg gevoerd over inhoud en planning. Voor een aantal deelonderwerpen zijn aparte

bijeenkomsten georganiseerd of heeft afstemming via bestaande gremia plaatsgevonden. Niet

alleen met de waterschappen, maar bijvoorbeeld ook met de drinkwaterbedrijven,

omgevingsdiensten en gemeenten. Het traject voor de vaststelling van doelen en maatregelen

om de Europese Kaderrichtlijn Water uit te werken, is afgestemd op de planning van het NWP en

verder uitgewerkt in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van het deelstroomgebied Rijn-West.
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Binnenkort volgt nog een brede participatiebijeenkomst over het regionale waterprogramma, voor

andere overheden, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en andere

geïnteresseerden. Door de Coronamaatregelen is het niet gelukt om deze eerder te organiseren

en is ook de interne afstemming met andere beleidsterreinen nog niet helemaal voltooid.

Aanvullingen en verfijningen uit het vervolg van de participatie en afstemming worden

meegenomen bij de herziening van het ontwerp op 6 juli 2021. 

Toezeggingen

Bij de bespreking van het concept regionaal waterprogramma in uw Statencommissie KNM op 2

december 2020 heeft gedeputeerde Baljeu twee toezeggingen gedaan. De eerste betreft meer

duiding te geven aan het onderwerp verzilting. Naar aanleiding van deze toezegging is in de

inleiding aangegeven in welke hoofdstukken het onderwerp verzilting aan de orde komt. De

tweede toezegging is om te kijken of Gedeputeerde Staten de Statencommissie KNM een

routekaart kan sturen waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke stappen (met bijbehorende kosten)

er genomen moeten worden om de doelen in de KRW te kunnen behalen. Zoals bij de bespreking

op 2 december 2020 al aangegeven kost de uitwerking daarvan meer tijd. In overleg met de

waterschappen wordt ingezet op invulling bij de herziening van het ontwerp of bij de

voortgangsrapportage voor de KRW.  

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  

Bijlagen:

- Ontwerp regionaal waterprogramma

- Ontwerp KRW-nota

- KRW-nota bijlage 12 waterkwaliteit oppervlaktewaterlichamen 2020


