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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-778536797 

DOS-2019-0007796

Onderwerp

Regionaal waterprogramma

Advies

1. Vast te stellen het herziene 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 het ontwerp regionaal waterprogramma voor terinzagelegging van 13 juli tot 21

september 2021. 

4. Te bepalen dat de bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerp regionaal

waterprogramma wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

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

waterprogramma.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan PS over Ontwerp regionaal waterprogramma
- Ontwerp regionaal waterprogramma 5 juli 2021
- Bijlage B Ontwerp KRW nota 5 juli 2021
- Bijlage C Operationeel grondwaterbeleid
- Bijlage D beleidskader grondwaterkwaliteit
- KRW-nota bijlage 12 Waterkwaliteit oppervlaktewaterlichamen 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 juli 2021 13 juli 2021
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1 Toelichting voor het College

 

De afgelopen anderhalf jaar is een beleidstraject opgezet om de vaststelling van een regionaal

waterprogramma op grond van de Omgevingswet door Gedeputeerde Staten (GS) mogelijk te

maken. Op 25 mei 2021 is echter duidelijk geworden dat de Omgevingswet met een half jaar

wordt uitgesteld en op zijn vroegst op 1 juli 2022 in werking zal treden. Dit heeft tot gevolg dat een

regionaal waterplan op grond van de Waterwet moet worden vastgesteld om te kunnen voldoen

aan de verplichtingen volgend uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De vaststelling van een

regionaal waterplan op grond van de Waterwet is een bevoegdheid van Provinciale Staten. De

voorbereiding daarvan wordt verzorgd door GS. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal

het regionaal waterplan op basis van overgangsrecht komen te gelden als een regionaal

waterprogramma 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

KRW en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Voor de context van de beleidsuitwerking in

het regionaal waterprogramma zijn de relevante beleidskeuzes uit de omgevingsvisie

overgenomen, vooruitlopend op de koppeling in het digitale systeem. Voor een compleet beeld

van het waterbeleid zijn teksten over bodemdaling, vaarwegen en waterrecreatie overgenomen uit

het omgevingsprogramma. De teksten overgenomen uit de omgevingsvisie en het

omgevingsprogramma zijn grijs gekleurd om aan te geven dat deze al eerder vastgesteld zijn. Na

vaststelling wordt het regionaal waterprogramma onderdeel van het omgevingsprogramma.

Op 9 februari hebben GS een ontwerp vastgesteld omdat delen van het regionaal

waterprogramma worden opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan, dat op haar beurt als

bijlage onderdeel is van het nationaal waterprogramma dat zes maanden ter inzage ligt van 22

maart tot 22 september 2021. De terinzagelegging 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. Zuid-Holland heeft gekozen voor terinzagelegging op het eind

van de zes maanden van het nationaal waterprogramma, van 13 juli tot 21 september 2021. Het

ontwerp wordt voorafgaand aan de terinzagelegging herzien om ontwikkelingen, aanvullingen en

correcties sinds het besluit van 9 februari mee te kunnen nemen. De wijzigingen zijn op

hoofdlijnen benoemd in bijgevoegde GS-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

Vanwege uitstel van de Omgevingswet zal het regionaal waterprogramma onder huidig recht

worden vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat de verplichtingen ten aanzien van de KRW

geen uitstel kennen. In juridische zin betreft het derhalve vaststelling van een regionaal waterplan

op grond van de Waterwet, waartoe Provinciale Staten bevoegd zijn. De voorbereiding van de

definitieve besluitvorming hieromtrent wordt verzorgd door GS. Het ontwerp regionaal
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waterprogramma is afgestemd met stakeholders, zoals waterschappen, gemeenten en

drinkwaterbedrijven. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het regionaal waterplan

gelijkgesteld aan het regionaal waterprogramma op grond van overgangsrecht. 

 

De consequenties van het uitstel van de omgevingswet zijn eveneens in bijgevoegde brief aan

Provinciale Staten toegelicht.

De bekendmaking van de terinzagelegging wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor de

terinzagelegging wordt toepassing gegeven aan afdeling 3.4 Awb.

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.

-  Op 9 februari 2021 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontwerp regionaal

waterprogramma.

 

3 Proces

 Zie bijgevoegde brief aan Provinciale Staten. 

 

4 Participatie en rolneming

 Zie bijgevoegde brief aan Provinciale Staten.

 

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 herziene ontwerp regionaal waterprogramma op 5 juli volgt

terinzagelegging met daarover een nieuwsbericht op de site van de provincie.

 


