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Geachte leden,

Uw kenmerk

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Vaststelling door Gedeputeerde Staten op 9 februari 2021 van het
Ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027.

Inleiding
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022- 2027 wordt
uitvoering gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan
Europese richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam
voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale
elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s
oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt
welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage
wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt
extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en
zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd
vanwege de specifieke eisen die hier gelden.

Wijzigingen na vaststelling concept
Na vaststelling van een conceptprogramma door GS op 1 7 november
2020 is dit programma besproken in de Statencommissie NLG op 14
januari 2021. Parallel hieraan heeft verdere afstemming plaatsgevonden
met waterbeheerders en buurprovincies. Naar aanleiding van
bespreking en afstemming is het programlna aangepast.
In algemene zin zijn er verschillende vragen gesteld over de reikwijdte
van het programma. In de inleiding van het programma is aangegeven
dat het programma in beginsel alleen voor de provincie bindend is. Het
is een zelfbindend programma. Enige uitzondering zijn de ecologische
doelen voor het oppervlaktewater die in het programma zijn
opgenomen. Deze zijn bindend voor de waterschappen.
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In het deelprogramma oppervlaktewater is aan Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (paragraaf 2.1) toegevoegd dat de provincie haar rol, welke
mogelijk kan liggen in het bevorderen van de integraliteit met andere
beleidsopgaven en gebiedsprocessen, nader zal bekijken bij de
totstandkoming van de uitvoeringsplannen die op basis van de opgaven
zullen worden opgesteld. Recente landelijke afspraken over doelbereik
2027 zijn verwerkt in paragraaf 2.2. Aan het onderdeel vaarwegen
(paragraaf 2.8) is naar aanleiding van een opmerking van Rijnland een
maatregel toegevoegd. De provincie zal, samen met gemeenten en
waterbeheerders, de behoefte, wenselijkheid en haalbaarheid
onderzoeken van het benoemen van het vaarweg- en nautisch beheer
van nieuw aan te wijzen vaarwegen. Verder is de tekst op een aantal
punten geactualiseerd. Zo zijn de grenzen van enkele KRW-lichamen van
HHNK nog aangepast en is nu van een viertal waterlichamen van
Rijnland aangegeven dat deze in 2019 voldeden aan de chemische
doelen KRW (was in conceptprogramma één waterlichaam).
In het deelprogramma grondwater zijn de maatregelen niet veranderd.
De tekst is op een aantal plaatsen aangepast. In de inleiding is een fout
gecorrigeerd. Waterschappen zijn bevoegd gezag voor industriële
onttrekkingen kleiner dan 1 50.000 kubieke meter per jaar. Hier stond
abusievelijk 250.000 kubieke meter per jaar. In de paragraaf
waterbalans en de pilot ondergrondse opslag Texel (paragraaf 3.3) is de
samenhang tussen verdroging, verzilting en klimaatadaptatie
beschreven. Bij ammonium uit vuilstorten (paragraaf 3.5) is uitgelegd
dat dit met name van belang is voor de ecologische waterkwaliteit
(koppeling met paragraaf 2.2). Bij het benutten van kwelwater aan de
duinrand (paragraaf 3.6) is vermeld dat het risico van wateroverlast in
bebouwd en agrarisch gebied een aandachtspunt is. Om deze reden is
goed onderzoek nodig voordat kwelwater kan worden vastgehouden.

In het deelprogramma overstromingsrisico’s is de maatregel over de
data waarop regionale waterkeringen getoetst dan wel versterkt moeten
zijn verduidelijkt. In de tekst (paragraaf 4.4) is opgenomen dat deze
data worden vastgelegd in uitvoeringsbesluiten. Hiermee kan flexibeler
worden ingespeeld op het aanpassen van de normen bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe kennis op het gebied van
waterveiligheid. Daarnaast is in de tekst het belang van het niet
bebouwen van de Noordzeekust (paragraaf 4.6) en het behouden van
ruimte langs waterkeringen (paragraaf 4.3) verduidelijkt. Uitgelegd is
wat de provincie hiervoor in planperiode gaat doen zodat rekening kan
worden gehouden met klimaatadaptatie.
Een aanvullende tekstverduidelijking heeft ook plaatsgevonden naar
aanleiding van recent onderzoek van de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) naar de effecten van een viertal stoffen uit de
PFAS groep op het immuunsysteem van mensen. Op basis hiervan gaat
het RIVM de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en
drinkwater opnieuw beoordelen. Waarschijnlijk worden de risicogrenzen
in sommige gevallen lager. De resultaten daarvan zijn naar verwachting
in de eerste helft van 2021 beschikbaar. In het regionaal
waterprogramma is hier een alinea over opgenomen (paragraaf 2.6) en
in samenhang hiermee is aangegeven dat inzichten in effecten van
stoffen en risico’s kunnen veranderen waardoor nieuwe maatregelen
nodig kunnen zijn (paragraaf 3.2).
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Vervolg
Na vaststelling van het ontwerp wordt het door GS gedurende 6 weken
ter visie gelegd. Dit gebeurt binnen de periode maart - september
waarin het Nationaal Waterplan ter visie wordt gelegd. Alle provincies en
waterschappen leggen in die periode hun plannen ter visie zodat
verdere afstemming daarna kan plaatsvinden en een samenhangend en
volledig geheel kan worden gerapporteerd aan de EU. Na verwerking
vari inspraakreacties zullen GS het plan eind 2021 opnieuw aan de
commissie NLG voorleggen waarna het plan begin 2022 ter vaststelling
aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rovinciesecretaris

LM. Bergkamp

/ -''voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Bijlage:
Ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022 - 2027.
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