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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 16 februari 2021 heeft u namens de PvdA fractie technische 

vragen over het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Op 29 januari 2021 was een themabijeenkomst over het Regionaal Water 
en Bodem Programma 2022-2027. In de Statenmededeling hierover (GS 
4795687/PS 4801496) staat onder kop Bevoegheid dat vaststelling van dit 
programma in de Omgevingswet een bevoegdheid is van GS. In tegenstelling 
tot de huidige wetgeving. In de planning staat dat GS in 2021 het RWP wil 
vaststelling.  
Echter omdat op dit moment is nog niet definitief bekend is wanneer de 
Omgevingswet in werking treedt. Daarom mijn vragen: 

 Is op dit moment de huidige wetgeving van toepassing en niet de 
Omgevingswet ? 

 En indien dit het geval is, is het dan een bevoegdheid van PS om het 
RWP 2022-2027 definitief vast te stellen in tegenstelling tot GS? 

 Graag een toelichting, met verwijzing naar bijbehorende wetgeving, 
indien toch ,vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, GS het RWP 2022-2027 definitief vaststelt.  

 Graag wat dit betekent voor de planning van het RWP 2022-2027. 
Zeker ook gezien het feit dat na vaststelling het RWP ter goedkeuring, 
dan wel toetsing aan Europa moet worden voorgelegd. 

 
Antwoord:  

Op dit moment, tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 

verwachting op 1-1-2022, is de Waterwet het wettelijk kader voor het 

waterbeleid en vaststelling van plannen. Onder de Waterwet zijn PS bevoegd 

om een Regionaal Waterplan vast te stellen. 
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Omdat GS voornemens zijn om het Regionaal Water en Bodem programma 

(RWP) vast te stellen met als ingangsdatum 1-1-2022 (gelijktijdig met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet) is het juridisch mogelijk om al 

gebruik te maken van het wettelijk kader en de bevoegdheidsverdeling van de 

Omgevingswet. Op het moment dat het RWP zijn gelding krijgt, geldt ook de 

Omgevingswet.  

 

Vaststelling door GS in het najaar van 2021 sluit ook aan bij het planstelsel 

en de timing van de waterprogramma’s, zoals landelijk afgesproken in de 

Stuurgroep Water en vastgelegd in het ‘spoorboekje’ KRW: het Rijk stelt het 

nationaal waterprogramma (NWP) vast in maart 2022, waterschappen en 

provincies stellen voorafgaand hieraan hun RWP’s en waterbeheerplannen 

(WBP’s) vast najaar 2021/voorjaar 2022.  

Door het RWP te laten vaststellen door GS, handelt het College in lijn met het 

conceptueel kader zoals opgenomen in de statenmededeling ‘Opdracht Koers 

2030’. De Koers 2030 bevat een herijking van Sturen met Kaders en sluit aan 

op de systematiek van de Omgevingswet. PS sturen op strategische doelen en 

stellen de kaders, GS stellen gelet daarop beleid vast en voeren maatregelen 

uit. De door PS vastgestelde Brabantse Omgevingsvisie vormt het 

overkoepelend kader voor al het provinciaal beleid en de verplichte 

Omgevingswetprogramma’s zoals het RWP worden, conform de 

Omgevingswet, op niveau van GS vastgesteld. 

 

Het RWP zelf hoeft niet ter goedkeuring of toetsing aan de Europese 

Commissie te worden voorgelegd. Het rijk legt het KRW-maatregelenpakket 

via de Stroomgebiedsbeheerplannen behorende bij het Nationaal 

Waterprogramma voor aan de Europese Commissie. De provincie Noord-

Brabant heeft aan het KRW-maatregelenpakket bijgedragen via de 

Stroomgebiedsbeheerplannen Maas, Rijn en Schelde. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. N.F. Aten 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 
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