Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Voortgangsrapportage 2016 Provinciaal Milieu- en Waterplan

25 september 2017
Documentnummer

PS: 4180656
GS: 4262473

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De voortgang van de uitvoering van het Provinciaal Milieu- en Waterplan 20162021
Aanleiding
Het PMWP is eind 2015 in werking getreden. Op 28 juni 2016 hebben
Gedeputeerde Staten de Dynamische Uitvoeringsagenda (DUA) vastgesteld die
hoort bij het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 – 2021 (PMWP) en op 23
september 2016 de resterende financiële middelen via een begrotingswijziging.
In het PMWP is afgesproken om Provinciale Staten jaarlijks op de hoogte te
stellen van de voortgang van de uitvoering van het PMWP.
De bijlage ‘Samenvatting Voortgang PMWP.ppsx’ geeft een algemene indruk
van de voortgang. In de ‘Voortgangsrapportage Provinciaal Milieu en
Waterplan’ kunt u in detail lezen wat de voortgang is per beleidsprestatie.
De voortgangsrapportage is bedoeld ter verantwoording van de uitvoering van
het milieu- en waterbeleid; zijn de afgesproken acties op orde? De rapportage is
niet bedoeld voor beleidswijzigingen en leidt eigenstandig niet tot aanpassingen
van de uitvoeringsagenda; dit gebeurt op basis van ambtelijke en bestuurlijke
overleggen en de nog uit te brengen toestandsrapportage (najaar 2017) en
beleidsevaluatie (medio 2018).
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben de bevoegdheid tot het vaststellen van het PMWP. De
uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de
uitvoering.

Kernboodschap

Datum

1. De uitvoering van het PMWP (milieu- en waterbeleid) is op koers

25 september 2017

De voortgangsrapportage laat zien dat we gezien de fase waarin we nu
zitten (2016 was het eerste jaar van uitvoering) goed op stoom zijn. Vrijwel
alle voorziene beleidsprestaties worden gehaald en de aanpak voor de nog
te realiseren prestaties is grotendeels op orde.
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2. In 2016 is een aantal belangrijke trajecten gestart
In 2016 en begin 2017 is een aantal overeenkomsten gesloten waarmee
uitvoering gestart en/of voortgezet kan worden.
Voor de Gezonde Fysieke leefomgeving zijn dit:
 Landelijke intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
om waterkwaliteitsdoelen vanuit de Kaderrichtlijn Water in 2027
daadwerkelijk te gaan halen;
 Een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de waterschappen
tot uitvoering van de waterdoelen (STUW, gericht op het realiseren van
waterberging, verdrogingsbestrijding, beekherstel en vismigratie);
 Gezamenlijke Uitnodiging Zuid-Nederland waar we samen met
provincie Limburg en inliggende waterschappen en gemeenten laten
zien dat we werk gaan maken van Ruimtelijke Adaptatie (‘versneld aan
de slag met klimaatadaptatie’);
 Een Brabantse Health Deal waarmee we ruimtelijk-economische
ontwikkelingen verbinden met sociale gezondheid;
voor de Veilige Fysieke leefomgeving:
 Groen licht voor de MIRT-verkenningen koploperprojecten Oeffelt en
Ravenstein-Lith waarmee wij de bescherming tegen hoogwater in het
Maasstroomgebied ook in de toekomst kunnen garanderen;
 Plan van aanpak dumpingen drugsafval om het aantal dumpingen en de
gevolgen daarvan te verminderen;
en voor Groene Groei:
 Samenwerkingsovereenkomst met meer dan twintig regionale partijen in
het gebied Waterpoort;
 Green Deals voor onder andere voor hoogfrequente inzameling en
verwaarding van huishoudelijke restmaterialen in Waalre en Eersel.

3. Bij de uitvoering van het PMWP moeten we blijvend aandacht houden voor:




Het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen is in Noord-Brabant
(onderdeel van de zuidelijke zandgronden) een zeer forse opgave
gezien de nitraat- en fosfaatproblematiek;
Uit een tussentijdse collegiale review (waarbij ook onze externe
samenwerkingspartners zijn bevraagd) bleek dat we het beleid zoals
verwoord in het PMWP nog beter onder de aandacht kunnen brengen
en de betrokkenheid van onze partners kunnen vergroten;
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De bestuursopdracht ‘Connecting Delta’ heeft in 2016 vertraging
opgelopen. Dit kwam vooral doordat een rijksbesluit over een zout
Volkerak-Zoommeer uitbleef;
Het watersysteem voldoet in zeer grote mate aan de normen voor
wateroverlast. Als gevolg van extreme (boven-normatieve) buien wordt
desondanks wateroverlast ervaren en is sprake van forse
maatschappelijke en economische schade. Om onder andere dit
dilemma bespreekbaar te maken, wordt het traject Ruimtelijke Adaptatie
gestart, waarbij klimaatadaptieve maatregelen worden vormgegeven;
De voorliggende voortgangsrapportage is dit jaar niet parallel aan de
jaarrekening tot stand gekomen.
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Consequenties

1. De ingezette weg kan vervolgd worden
Er worden geen belemmeringen gezien om door te gaan met de uitvoering
van het PMWP.

2. Blijvende aandacht voor betrokkenheid partners is noodzakelijk
De manier waarop we als provincie in verbinding staan met onze
samenwerkingspartners en doelgroepen verschilt per opgave, met
toenemende noodzaak tot uitnodigend werken. Het vraagt onze blijvende
aandacht om ons hier steeds van bewust te zijn en daarnaar te handelen.

3. Rapportage afstemmen met P&C- cyclus
De voorliggende voortgangsrapportage als zodanig leidt niet tot
begrotingswijzigingen. Eventuele later nog gewenste wijzigingen zullen
worden afgehandeld via de P&C-cyclus. Vanaf 2018 zal de
voortgangsrapportage niet meer apart worden uitgebracht. Algemene
voortgang zal via de P&C-cyclus aan Provinciale Staten gerapporteerd
worden.
Europese en internationale zaken
De voortgangsrapportage wordt niet gebruikt in het kader van Europese of
internationale zaken.
Communicatie
De voortgangsrapportage is bedoeld om Provinciale Staten te informeren.
Vervolg
Na deze eerste separate voortgangsrapportage zal er de komende jaren via de
P&C-cyclus gerapporteerd worden over de voortgang van het PMWP. Voor
specifieke onderwerpen zullen, waar urgent en actueel, Statenmededelingen
opgesteld worden.
In het najaar van 2017 zal de toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu
worden opgeleverd. Voor de zomer van 2018 stellen we de tussenevaluatie van
het PMWP op.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgevers:
de heer S. Terpstra, (06) 52 79 44 96, sterpstra@brabant.nl,
programma Verbindend Water van cluster Natuur, Water en Milieu.
mevrouw N. Wester, (06) 18 30 34 01, nwester@brabant.nl,
programma Milieu en Gezondheid van cluster Natuur, Water en Milieu.
Opdrachtnemer:
de heer M.J. ten Harkel, (073) 680 80 54, mtharkel@brabant.nl,
programma Verbindend Water van cluster Natuur, Water en Milieu.
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