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:
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Onderwerp

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP)

13 oktober 2015
Documentnummer

GS: 3855167
PS: 3877814

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting
Op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet moet de provincie eind
2015 beschikken over een nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en een
nieuw Provinciaal Waterplan (PWP). Door Gedeputeerde Staten is op 24 juni
2014 (document nr. 3647374) gekozen om in het zicht van de nog op te
stellen Omgevingsvisie het water- en milieubeleid in één kaderstellende nota te
integreren. Op basis hiervan is bijgaand plan opgesteld.
Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont,
werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving; een Brabant met een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, kenniswerkers, studenten en
burgers.

Het voorstel
1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021vast te stellen en daarmee
de uitvoering van wettelijke taken te continueren en;
2. Daar bovenop ambities te realiseren door samen met partners te werken
aan de opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene
groei door:
2.1 meer in te zetten op het halen van de doelstellingen uit de Kader Richtlijn
Water;
2.2 meer in te zetten op de beschikbaarheid van voldoende zoet water van
goede kwaliteit voor de verschillende gebruiksfuncties;
2.3 meer in te zetten op een schone lucht, niet teveel lawaai, geur en licht;

1

2.4 meer in te zetten op een duurzame grondstoffen-, energie- en
voedselvoorziening.
3. Het bij het PMWP horende Planmilieueffectrapport en de aanvulling
daarop vast te stellen.
4. In te stemmen met instelling van de reserve Provinciaal Milieu- en
Waterplan conform het in bijlage 1 opgenomen instellingsbesluit;
4.1 In te stemmen met storting van €34,8 mln euro in de reserve Provinciaal
Milieu- en Waterplan.
5. Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 in
werking treedt per 22 december 2015.

Aanleiding
In 2009 hebben de Staten het Provinciaal Waterplan 2010-2015 vastgesteld
en in 2012 de kaderstellende nota “Provinciaal Milieuplan 2012-2015,
gezondheid voorop”. Eind 2015 moeten beide plannen zijn herzien. Deze
herziening is opgenomen in de Middel Lange Termijn Agenda van PS
(speerpunt 15 en 20). Op 17 oktober 2014 heeft de Commissie voor Ecologie
en Ruimte zich in de startnotitie (doc. nr. 3590087) uitgesproken over de
voornaamste accenten in het PMWP-proces. Gekozen is voor het scenario
Duurzaam Brabant dat een gelijk accent legt op gezondheid en innovatieve
groen-blauwe economie (groene groei). Voorliggend plan is een uitwerking van
dit gekozen scenario. Bij het opstellen van het plan is gebruik gemaakt van
diverse evaluatierapportages van het huidige beleid (Statenmededeling 12 mei
2015, doc nr. 3800098).

Bevoegdheid
Vaststellen kaderstellende beleidsnota PMWP door Provinciale Staten.
Vaststellen plan-MER door Provinciale Staten.
Vaststellen begrotingswijziging door Provinciale Staten
Vaststellen Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP op basis van de kader
stellende nota PMWP door Gedeputeerde Staten.

Doel
Met het PMWP werken we aan een Brabant waar mens, plant en dier gezond
en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische,
maatschappelijk en ecologische ontwikkeling. Met andere woorden:
 voldoende water voor mens, plant en dier;
 schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht);
 bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s;
 verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening.
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Deze doelen willen we realiseren in samenwerking met onze partners op basis
van gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Uitgangspunten van het plan zijn:
 goede balans tussen efficiënt beschermen van de fysieke leefomgeving
en duurzaam economisch benutten;
 perspectief bieden voor een gezonde economische ontwikkeling op de
middellange termijn;
 partijen uitnodigen die verantwoordelijkheid nemen, streng zijn voor
achterblijvers;
 opgaven integraal benaderen, zo nodig gebiedsgericht maatwerk;
 ruimte geven voor innovaties, leren en co-creatie.

Resultaten Inspraak
Het ontwerp PMWP en plan-MER hebben van 10 juni tot 21 juli 2015 ter
inzage gelegen. Er zijn 29 inspraakreacties binnengekomen. De vier
waterschappen, ZLTO, BMF, VIW, Brabant Water, vijf gemeenten, Brabant
advies, enkele particulieren en een enkel bedrijf hebben gereageerd.
In de inspraakreacties komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 verzoek aan de provincie om meer regie te nemen op het halen van de
waterkwaliteitsdoelstellingen en doelstellingen uit de Kader Richtlijn
Water.
Voorgesteld wordt deze rol steviger op te pakken (zie beslispunt 2.1);
 vraag om verduidelijking van provinciale rol en ambitie.
Voorgesteld wordt dit juist niet te doen en partijen uit te nodigen om
gezamenlijk ambities te bepalen en deze te realiseren. Niet als
provincie alles bedenken en opleggen maar naar co-creatie als leidend
principe voor de uitvoering van het PMWP;
 verzoek aan de provincie om de duurzaamheidscan op te nemen in het
PMWP.
Voorgesteld wordt om de duurzaamheidsscan op te nemen in het
PMWP. Dit betekent dat de provincie bij de uitvoering van grote
projecten vooraf nagaat hoe bij de uitvoering duurzaamheid goed
wordt meegenomen;
 verzoek om flexibeler om te gaan met vergunningen voor
grondwateronttrekkingen en verzoek om differentiëren van
winningsdiepte.
Voorgesteld wordt om samen met onze partners een uitvoeringskader
hiervoor te ontwikkelen om flexibeler te kunnen zijn bij nieuwe
ontwikkelingen en wensen van initiatiefnemers, zonder dat dit afbreuk
doet aan de bescherming van de kostbare grondwatervoorraad.
De ter kennisneming bijgevoegde “Nota van Inspraak en Wijziging” geeft een
compleet beeld van ingediende reacties en de beantwoording ervan.
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Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP
Parallel aan de vaststelling van het PMWP wordt gewerkt aan de ontwikkeling
van de Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP (DUA) die we samen met onze
partners vormgeven. De DUA is dynamisch: niet alle projecten en acties
worden voor de komende 6 jaar vastgelegd. Er is ruimte voor jaarlijkse
actualisatie en nieuwe acties, initiatieven van partners en kansen die zich
gedurende de planperiode voordoen. Jaarlijks worden de Staten door middel
van een voortgangsrapportage geïnformeerd en is er ruimte voor bijsturing (zie
onderstaande figuur). Ook worden gedurende de planperiode
toestandsrapportages gemaakt (2017 en 2020) en beleidsevaluaties
uitgevoerd (2018 en 2020).

De afspraken gemaakt in het proces van de uitvoeringsagenda worden
vastgelegd in convenanten en overeenkomsten. Een belangrijke overeenkomst
is het vervolg op de Tweede Bestuursovereenkomst Water (BO2) die eind
2015 afloopt. Het is de bedoeling om deze succesvolle samenwerking voort te
zetten en eind 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met
de waterschappen.
Bij dit dossier treft u de volgende stukken ter kennisneming aan:
De Nota van Inspraak en Wijziging PMWP;
- Het toetsingsadvies van de commissie voor de m.e.r.;
- Persbericht commissie voor de m.e.r.
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Argumenten en kanttekeningen

1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021vast te stellen
en daarmee de uitvoering van wettelijke taken te continueren
Argumenten:

a) het is logisch om vooruitlopend op de Omgevingswet onze wettelijke
taakuitvoering te continueren.
De provincie heeft veel wettelijke taken op het gebied van water en milieu.
Deze gaan op in de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in
werking treedt. De gevolgen voor de provinciale taken zijn nog onduidelijk,
onder meer omdat de uitvoeringsregelgeving nog niet bekend is. In 2015
en 2016 worden deze gevolgen in beeld gebracht. Wij kiezen ervoor om
onze aandacht te richten op een goede implementatie van de
Omgevingswet, zodat een soepele overgang mogelijk is en de uitvoering
van de Omgevingswet maximaal bijdraagt aan onze provinciale doelen.

2. Daar bovenop ambities te realiseren door samen met partners
te werken aan de opgaven op het gebied van gezondheid,
veiligheid en groene groei
Argumenten:

a) de ambities volgen het nieuwe bestuursakkoord Brabant in Beweging.
Het nieuwe bestuursakkoord geeft aan dat de emissies naar bodem, water
en lucht structureel verminderd worden. Hiervoor is een aanpak nodig die
verder gaat dan het behalen van de wettelijke normen, een aanpak die
kijkt naar de fysieke leefomgeving als één geheel én naar de
duurzaamheid daarvan. Daarom zetten wij in dit PMWP ook in op
integrale opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene
groei. Dit is geheel in de geest van de Omgevingswet. De Provinciale
Omgevings Commissie (POC) adviseert in haar advies van 9 januari 2014
(n.a.v. tussentijdse evaluatie PMP) om een bredere scope te kiezen dan
louter de provinciale wettelijke verantwoordelijkheden.

b) met alleen het uitvoeren van onze wettelijke taken voldoen we niet aan
onze verplichtingen.
De provincie heeft veel wettelijke taken op het gebied van water en milieu.
De laatste jaren worden deze taken, ingegeven door de noodzakelijke
bezuinigingen, sober uitgevoerd. Met alleen het uitvoeren van onze
wettelijke taken voldoen we niet aan onze verplichtingen. De doelen van
de Kader Richtlijn Water (KRW) worden niet gehaald.
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Kanttekeningen:

a) om ambities te realiseren zijn andere competenties en meer middelen
nodig.
De intentie van het plan, om gezamenlijk met externe partijen de doelen te
realiseren, leidt tot een andere rol van de provincie: van meer sturend in de
uitvoering naar regisserend en faciliterend. Dit kost niet meer menskracht
door slim en anders samen te werken, bijvoorbeeld in netwerken.

b) het behalen van de ambitie is afhankelijk van hoe actief partners meedoen.
We willen op een andere manier gaan samenwerken met partners om de
doelen van het PMWP te realiseren. De provincie participeert daar waar
partners bereid zijn ook te investeren of zich in te zetten om doelen te
verwezenlijken. Het tempo van realisatie en de haalbaarheid van de
doelen wordt daarmee ook afhankelijk van de inzet die onze partners
willen doen. Als deze inzet tegenvalt dan betekent dat mogelijk een
aanpassing van de gezamenlijke ambitie. Dit blijkt uit de jaarlijks op te
stellen en aan de Staten voor te leggen voortgangsrapportage over de
uitvoeringsagenda.

2.1 Meer in te zetten op halen doelstellingen KRW
Argumenten:

a) de KRW-doelstellingen worden anders niet gehaald in 2027.
Het planbureau voor de leefomgeving stelt dat met de huidige inspanning
de doelstellingen in 2027 niet worden gehaald. De kwaliteit van het
oppervlaktewater is nog lang niet op orde. Daarnaast zijn er nieuwe
bedreigingen in de vorm van opkomende nieuwe stoffen zoals
medicijnresten. Een extra inzet op KRW-maatregelen is dus noodzakelijk
om de doelstellingen in 2027 te halen (voor meer informatie: zie
bijgevoegde Statenmededeling “KRW-maatregelen en toestand
oppervlaktewater”).

b) partners vragen om stevigere rol provincie.
Verschillende partijen, zoals BMF en de waterschappen, doen in een
inspraakreactie een beroep op de provincie om hier een stevigere rol te
pakken. Dit betekent o.a. het optreden als aanjager en regisseur. Verder is
meer aandacht nodig voor de bedreigingen van opkomende/nieuwe
stoffen zoals medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater.

c) in gebreke stelling als doelen niet worden gehaald in 2027.
Nederland kan in gebreke worden gesteld door Brussel als de KRW-doelen
in 2027 niet worden gehaald. De provincies zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de in de bijgevoegde Statenmededeling genoemde
maatregelen aangevuld met monitoringsverplichtingen voor grondwater.
Het Rijk kan vervolgens indien deze maatregelen niet zijn uitgevoerd bij de
provincie aankloppen.
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Kanttekeningen:
a) het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater is een

kerntaak van de waterschappen, waar de provincie op toe moet zien.
Bij de vaststelling van de Agenda van Brabant is gekozen om de
provinciale inzet te verminderen op het gebied van terugdringen van
verontreinigingen omdat het geen kerntaak van de provincie betreft, maar
van waterschappen. Dat staat een regisserende rol van de provincie niet in
de weg.

2.2 Meer in te zetten op de beschikbaarheid van voldoende zoet
water van goede kwaliteit voor de verschillende
gebruiksfuncties
Argumenten:
a) er is soms onvoldoende zoet water beschikbaar voor de verschillende
gebruiksfuncties.
De verwachting is dat de perioden van schaarste van zoet water door
klimaatverandering toenemen. Het is belangrijk om ons hier nu goed op
voor te bereiden om inzichtelijk te maken hoeveel water er voor welke
functie beschikbaar is en daar waar mogelijk die schaarste te voorkomen.
Kanttekeningen:

a) het is geen exclusieve taak van de provincie.
Klimaatverandering en acties die daaruit volgen en het
waterverdelingsvraagstuk zijn geen taken die alleen bij de provincie te
beleggen zijn. Hier is samenwerking vereist tussen bijv. gemeenten,
waterschappen, de landbouwsector en anderen om de klimaatopgaven in
beeld te brengen en een gezamenlijke Klimaatagenda op te stellen.

b) de gevolgen van klimaatverandering zijn onzeker.
Klimaatverandering is gebaseerd op toekomstvoorspellingen met een mate
van onzekerheid. De precieze gevolgen van klimaatverandering zijn
daarom niet exact te bepalen. Door juist een flexibele aanpak te
ontwikkelen kan rekening worden gehouden met onder andere extreme
regenval en droogte en hogere temperaturen.

2.3 Meer in te zetten op een schone lucht, niet te veel lawaai,
geur en licht.
Argumenten:

a) de ambities volgen uit de Agenda van Brabant en het nieuwe
bestuursakkoord Brabant in Beweging.
Het nieuwe bestuursakkoord geeft aan dat we de emissies naar bodem,
water en lucht structureel gaan verminderen. Hiervoor is een aanpak nodig
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die kijkt naar de fysieke leefomgeving als één geheel én naar de
duurzaamheid daarvan.

b) de luchtkwaliteit voldoet nog niet aan de normen en er is sprake van een te
grote overlast van geluid en geur.
De luchtkwaliteit langs enkele Brabantse wegen is niet op orde vanwege
onder meer een hoge concentratie stikstofoxide en ultra fijnstof. Enkele
dagen per jaar treedt smog op. Ammoniakemissies zijn te hoog. Ook is
sprake van geuroverlast rond (landbouw)bedrijven en geluidsoverlast bij
wegen. Om aan de gestelde normen te voldoen zijn middelen nodig.
Kanttekeningen:
a) de provincie heeft, naast de uitvoering van wettelijke taken, geen duidelijke

formele rol.
Andere partijen zijn primair aan zet. Maar de provincie heeft werken aan
gezonde stad en ommeland wel in het PMWP opgenomen. In het traject
van de uitvoeringsagenda zal nader ingevuld worden hoe de provincie
daaraan gaat bijdragen.

2.4 Meer in te zetten op een duurzame grondstoffen-, energie- en
voedselvoorziening
Argumenten:

a) hulpbronnen en grondstoffen zijn eindig.
Om Brabant ook in de toekomst gezond en veilig te houden, is een transitie
nodig naar groene groei, die economische ontwikkeling combineert met
behoud of verbetering van de duurzame fysieke leefomgeving. Hiervoor is
het sluiten van de kringlopen en benutten van groene (hernieuwbare)
grondstoffen noodzakelijk. Een voorbeeld is de fosfaatkringloop: in de
wereld zijn maar enkele plaatsen waar fosfaat gewonnen wordt. Brabant
heeft een hoog overschot aan fosfaat dat teruggewonnen en hergebruikt
kan worden.

b) de provincie kan het verschil maken bij de transitie.
Het transitieproces naar een duurzame grondstoffen-, energie- en
voedselvoorziening vergt jaren, maar hiervoor moeten nu stappen worden
gezet. Kenmerkend is dat niemand iets moet, maar velen willen of kunnen.
De provincie heeft op dit gebied geen wettelijke taak. Maar we willen en
kunnen een essentiële rol spelen door mensen en ideeën bij elkaar te
brengen en urgentie te kweken bij burgers, bedrijven, gemeenten,
waterschappen en financiers. Ook kan de provincie een belangrijk rol
spelen bij kansrijke groene innovaties die moeite hebben om de weg naar
de markt te vinden, onder meer omdat banken ze te risicovol vinden. We
kunnen dergelijke innovaties stimuleren met garanties en participaties of met
een gerichte bijdrage. Wij hebben met ‘Smart en Green Mobility’ de
ambitie om slimme en groene technologieën te verbinden als een onderdeel
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om het vervoer in de Brabant-metropool snel, veilig, comfortabel en zuinig
te maken en bij te dragen aan de leefbaarheid.

c) inzetten op duurzame energievoorziening zorgt voor flinke vermindering
aan CO2-uitstoot.
Een besparing op het Brabantse gebruik van fossiele energie van ongeveer
20 à 25% is mogelijk, waardoor ook de CO2-uitstoot fors vermindert.

d) de provincie heeft zich gecommitteerd aan de afspraken uit het SEREnergieakkoord.
Energiebesparing vormt een speerpunt in het SER-Energieakkoord voor
duurzame groei (2013). Met dit akkoord willen partijen een besparing van
jaarlijks gemiddeld 1,5 procent van het finale energieverbruik realiseren.
Daarmee wordt naar verwachting ruimschoots voldaan aan de Europese
energie-richtlijn. De afspraken over energiebesparing richten zich onder
andere op de gebouwde omgeving.

e) duurzame voedselvoorziening biedt kansen.
Via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt ontwikkelruimte
geboden aan bedrijven die investeren in duurzaamheid. Ook een vervolg
geven aan de transitie in de Agrofoodsector draagt bij aan het
verwezenlijken van de ambities.
Kanttekeningen:

a) het is nodig om deze innovaties financieel te ondersteunen, maar deze
geldstromen zijn niet altijd revolverend.
Het financieel ondersteunen van kansrijke innovaties brengt met zich mee
dat niet alleen gebruik gemaakt kan worden van revolverende fondsen,
aangezien het risico bestaat dat middelen niet terugvloeien.

b) er is geen directe sturing op het eindresultaat.
Het uiteindelijke resultaat is vrijwel volledig afhankelijk van externe
(f)actoren: burgers, bedrijven, investeerders, banken, garantie-instellingen,
etc. De provincie kan ‘slechts’ bijsturen met gerichte prikkels, initiëren,
verbinden, maar heeft uiteindelijk geen sturing op het resultaat.

3. Het bij het PMWP horende Planmilieueffectrapport en de
aanvulling daarop vast te stellen
Argumenten:

a) door vaststelling van de plan-MER is geborgd dat milieueffecten van
voorgenomen beleid inzichtelijk zijn gemaakt.
Het planmilieueffectrapport (plan-MER) beschrijft de milieueffecten van de
voorgenomen beleidswijzigingen. De effecten van het voorgenomen beleid
worden vergeleken met de effecten van het huidige beleid. In het geheel
bezien heeft het PMWP een positief effect op het behalen van milieudoelen
9

bovenop het positieve effect dat al met het huidige PWP en PMP wordt
behaald.
In het PMWP wordt gegarandeerd dat negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura-2000 gebieden binnen en
buiten Brabant worden uitgesloten.

b) borging van het uitsluiten van negatieve effecten vindt plaats in het PMWP.
Bij vervolgbesluiten, bijvoorbeeld over grondwaterwinningen, kunnen zich
mogelijk wel risico’s voordoen op specifieke gebieden. Hiertoe is in het
kader van deze Passende Beoordeling onderzocht welke risico’s zich in het
vervolg kunnen voordoen en welke mogelijkheden er bestaan om deze
risico’s te mitigeren of volledig weg te nemen. De plan-MER-procedure heeft
ertoe geleid dat aan het PMWP een zin is toegevoegd met de strekking dat
de flexibilisering van het grondwatergebruik niet mag leiden tot een
significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura
2000 gebieden. Deze eis zal als een harde randvoorwaarde gehanteerd
worden bij de verdere operationalisering van het grondwaterbeleid.
Kanttekening:

a) de Commissie voor de m.e.r. heeft in haar concept advies enkele
aanbevelingen voor de plan- MER opgenomen.
De aanbevelingen zijn verwerkt in een aanvulling op de plan-MER.
Vervolgens is deze aanvulling voorgelegd aan de Commissie voor de
m.e.r. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

4. In te stemmen met instelling van de reserve Provinciaal
Milieu- en Waterplan conform het in bijlage 1 opgenomen
Instellingsbesluit.
Argumenten:

a) het instellen van reserves is een bevoegdheid van Provinciale Staten.
Op grond van artikel 10 van de Financiële beleids- en beheersverordening
provincie Noord-Brabant zijn Provinciale Staten bevoegd.

b) bij het bestuursakkoord zijn er middelen gereserveerd voor de ambities van
het PMWP.
Bij het bestuursakkoord zijn er middelen gereserveerd voor de ambities van
het PMWP. Op 22 mei 2015 hebben uw staten motie M2 aangenomen
waarin GS o.a. wordt opgedragen:
Het bestuursakkoord en de daarbij horende financiële paragraaf als
uitgangspunt te hanteren voor het te voeren beleid;
Het bestuursakkoord als leidraad te hanteren voor het opstellen van de
begrotingen in deze bestuursperiode.
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c) met deze instelling kunnen de gelden uit het bestuursakkoord worden
gereserveerd voor het PMWP.

4.1 In te stemmen met storting van €34,8 mln euro in de reserve
Provinciaal Milieu- en Waterplan
Argumenten:

a) in het Bestuursakkoord is € 34,8 mln. voor de ambities in het PMWP voor
de planperiode opgenomen.
Met deze storting worden de gelden uit het Bestuursakkoord opgenomen in
de begroting 2016.
Kanttekeningen:

a) Met het storten in deze reserve worden de ambitie-gelden uit het
bestuursakkoord gehaald maar kunnen nog niet ingezet worden voor de
ambities van het PMWP.
Om de middelen daadwerkelijk in te zetten is een begrotingswijziging
nodig. Deze begrotingswijziging wordt aan uw Staten voorgelegd als
Gedeputeerde Staten meer inzicht hebben in de beleidsprestaties die
gerealiseerd worden bij de uitvoering van de in bewerking zijnde DUA.

5 Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021
in werking treedt per 22 december 2015
Argumenten:

a) inwerkingtreding voor eind 2015 is een vereiste uit de Waterwet en uit de
Wet Milieubeheer.
De looptijd van de huidige plannen, PWP en PMP, eindigt eind 2015. Op
grond van de Waterwet en de Wet Milieubeheer dient de provincie te
beschikken over een vastgesteld PMP en PWP.

6. Financiën
De realisatie van de doelen in het vast te stellen PMWP berust op twee pijlers:
moeten en willen. Het ”moeten” gaat over de taken gebaseerd op wet- en
regelgeving (wettelijk) en eerdere bestuurlijke besluitvorming door de provincie
(bovenwettelijk). Het “willen” gaat over de ambities in het plan die we extra
doen ten opzichte van de (boven)wettelijke taken. Voor het moeten zijn er,
voor de planperiode, structurele middelen beschikbaar ad € 178.926.000,
voor het willen is in het Bestuursakkoord voor de planperiode € 34.800.000
gereserveerd. De bestuursakkoordmiddelen zullen in een reserve worden
gestort. Het hiervoor noodzakelijke instellingsbesluit treft u aan als bijlage bij dit
voorstel.
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Tabel financiële begrotingswijziging (x € 1 mln)
Jaar

Begr.

Omschrijving

product
2015

31.03

Stelposten

Lasten /

Bedrag

baten

mutatie
+ € 34,8

Baten

Onderwerp

Provinciaal Milieu- en Waterplan
(bestuursakkoordmiddelen)

2015

31.04

Mutaties reserves

+ € 34,8

Lasten

Idem

Aanvullend op bovengenoemde bedragen wordt onder de noemer ‘willen’ in
het kader van het Deltaprogramma en de Zuidwestelijke Delta een bijdrage
van de provincie verwacht.
Hiervoor is een apart dossier opgesteld (Begrotingswijziging
investeringsmiddelen Deltaprogramma, C2175447).
Europese en internationale zaken
Veel milieu- en waterproblemen zijn grensoverschrijdend. Het Europese milieuen waterbeleid is maatgevend en sterk bepalend voor het provinciale beleid en
geldt als randvoorwaarde voor het op te stellen PMWP.
Planning/Urgentie
In dit PMWP zitten de doelen en maatregelen van de Kaderrichtlijn Water
verankerd. Deze doelen en maatregelen voor de KRW maken onderdeel uit
van de nationale stroomgebiedbeheerplannen. Deze dienen uiterlijk 22
december 2015 te worden vastgesteld. Om tijdige opname in de nationale
plannen te kunnen borgen is er landelijk bestuurlijk afgesproken dat de
regionale plannen uiterlijk 1 december 2015 definitief worden vastgesteld.
Vastelling DUA door GS: eerste helft van 2016
Uitgewerkte begrotingswijziging in PS: juli 2016

Activiteit
Start herziening PMP en PWP

jan
14

Statenmededeling samenvoeging

jun

PMWP

14

Startnotitie PMWP vastgesteld

okt
14

Eindmonitor PMP en PWP

mei 15

Bespreking/vrijgave voor inspraak

jun

PMWP

15

Inspraakperiode PMWP + plan-

jun-jul

Mer

15

12

Dossier PMWP in GS

okt 15

Bespreking dossier PMWP

nov

procedurevergadering PS

15

Vaststelling PMWP in PS

nov
15

Bijlagen
1. Instellingsbesluit Reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan
2. Plantekst PMWP
2a. Kaart 1 gezondheid
2b. Kaart 2 gezondheid
2c. Kaart 3 veiligheid en Groene groei
2d. PMWP in vogelvlucht
3. Plan-MER
4. Aanvulling op de plan-MER
5. Nota van Inspraak en Wijziging
6. Definitief advies commissie voor de m.e.r.
7. Persbericht commissie voor de m.e.r.
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