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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765144397 DOS-2019-

0007796

Onderwerp

Ontwerp regionaal waterprogramma

Advies

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

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten ter aanbieding van het ontwerp regionaal

waterprogramma in het kader van de actieve informatieplicht.

3. Vrij te geven de KRW-nota ten behoeve van inspraak op het nationaal waterprogramma.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel ontwerp regionaal

waterprogramma.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS brief aan PS - ontwerp regionaal waterprogramma - 
Ontwerp regionaal waterprogramma

Ontwerp KRW-nota
KRW-nota bijlage 12 Waterkwaliteit oppervlaktewaterlichamen 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 februari 2021 16 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten moeten een regionaal waterprogramma vaststellen op grond van de

Omgevingswet. Het regionaal waterprogramma bevat de beleidsuitwerking voor

wateronderwerpen en beschrijft in ieder geval hoe de provincie uitwerking geeft aan de Europese

richtlijnen over water, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico’s

(ROR). Na vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het

omgevingsprogramma. 

De planning van de vaststelling van het ontwerp is afgestemd met het Rijk, omdat onderdelen uit

de KRW-nota worden opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan, dat op haar beurt als bijlage

onderdeel is van het nationaal waterprogramma. De ter inzage legging van het nationaal

waterprogramma loopt van 22 maart tot 22 september 2021. Daarom wordt de KRW-nota nu

geagendeerd voor vrijgave ten behoeve van de inspraak op het nationaal waterprogramma. De

ter inzage legging van het regionaal waterprogramma start later, na de herziening van het

ontwerp op 6 juli. De ter inzage legging van het regionaal waterprogramma is (minimaal) zes

weken en vindt conform afspraak met het Rijk plaats binnen de zes maanden van de inspraak op

het nationaal waterprogramma. Zie voor de herziening van het regionaal waterprogramma ook het

vervolgproces als beschreven in bijgevoegde brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Gedeputeerde Staten stellen een regionaal waterprogramma vast op grond van de

Omgevingswet. De Omgevingswet schrijft voor om de omgeving te betrekken bij het opstellen van

het regionaal waterprogramma. Het betrekken van de waterschappen is verplicht.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 17 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een concept van het

regionaal waterprogramma en de aanbieding ervan aan Provinciale Staten ter consultatie.

 

3 Proces

 

Zie bijgevoegde brief aan Provinciale Staten. Een ambtelijk bericht aan het Rijk over de

vaststelling van het regionaal waterprogramma volstaat. Hiervoor is geen brief van GS nodig. 

 

4 Participatie en rolneming

 Zie bijgevoegde brief aan Provinciale Staten.
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5 Communicatiestrategie

 

De totstandkoming van het regionaal waterprogramma verloopt via een participatief proces. We

zullen steeds actief communiceren over de momenten waarop partners inbreng kunnen leveren.

Na vaststelling van het ontwerp regionaal waterprogramma begin 2021 volgt een nieuwsbericht

op de site van de provincie. De verschillende deelonderwerpen binnen het programma zoals

waterveiligheid, zwemwater en de Kaderrichtlijn Water hebben hun eigen communicatiestrategie.

Waar mogelijk en relevant benutten we voor die deelonderwerpen communicatieve kansen,

waarbij we steeds verwijzen naar het bredere belang zoals dat in het regionaal waterprogramma

is verwoord.

 


