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Dit statenvoorstel heeft betrekking op vaststelling van het Regionaal Waterprogramma
Provincie Zeeland 2022-2027 (RWP). Dit wettelijk verplichte programma is conform de
wettelijke procedure voorbereid met toepassing van een inspraakprocedure. De resultaten
daarvan zijn verwerkt in het RWP met een bijbehorende Nota beantwoording zienswijzen, dat
bij het statenvoorstel is gevoegd.
Uit de Europese waterrichtlijnen en het wettelijk kader volgt dat provincies iedere zes jaar het
regionaal waterbeleid ter uitvoering van deze richtlijnen actualiseren.
Dit Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) vervangt de richtlijnuitwerking in het
planonderdeel 2016-2021 van het omgevingsplan Zeeland. Het RWP is volgens de
Omgevingswet, naast de Omgevingsvisie en -verordening, een verplicht instrument voor de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Richtlijn overstromingsrisico’s,
Zwemwaterrichtlijn en aanpalende milieurichtlijnen. Daarbij vindt procedureel en inhoudelijk
afstemming plaats met de richtlijnuitwerking in het Nationaal waterprogramma 2022-2027
(NWP) en het daarin opgenomen Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en
Overstromingsrisicobeheerplan. Het waterschap houdt rekening met het RWP bij
maatregelen in het door het waterschap vast te stellen waterschapsbeheerprogramma.
Het RWP wordt vanwege tijdige vaststelling volgens de richtlijncyclus, in 2021 vastgesteld
vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Volgens overgangsrecht wordt voldaan aan
de Waterwet en tevens aan de Omgevingswet die deze vervangt.
Voor de oppervlaktewaterlichamen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn waar mogelijk
nieuwe (herziene) doelen afgeleid en deze doelen worden in dit waterprogramma vastgesteld.
Voor de grondwaterlichamen binnen de KRW worden hydrologische maatregelen uitgevoerd
in de Kop van Schouwen voor het doelbereik van de KRW . Naast KRW-waterlichamen zijn er
ook nog andere regionale wateren. Hiervoor zijn de zogenaamde doelen overige wateren
opgenomen in dit waterprogramma zodat er een toetsingskader beschikbaar is dat te
vergelijken is met de KRW-waterlichamen.
Voor de KRW geldt 2027 als de uiterlijke termijn waarbinnen (door de EU-lidstaten) de
doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Indien tijdens de planperiode duidelijk wordt dat
de doelstellingen vermoedelijk niet worden bereikt, is nader onderzoek naar oorzaken nodig.
Daarom worden de ontwikkelingen jaarlijks gevolgd en uiterlijk in 2025 geëvalueerd. Op het
gebied van drinkwater wordt (in afstemming met het drinkwaterbedrijf en de provincie NoordBrabant) gewerkt aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor Zeeland. Voor
zwemwater wordt het bestaande beleid voortgezet en worden jaarlijks de zwemwaterlocaties
vastgesteld.
Overstromingen kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, de
economie, het milieu en het cultureel erfgoed. De gevolgen kunnen zich - direct of indirect –
tot over de landsgrenzen uitstrekken. Om het overstromingsrisico te beperken is
grensoverschrijdende samenwerking nodig. Daarom hebben de lidstaten van de EU een
gezamenlijke aanpak afgesproken in de Richtlijn overstromingsrisico’s (ROR) die is verwerkt
in dit regionaal waterprogramma. De wet bevat de regels voor verplichte monitoring en
rapportage door de provincie en het waterschap.

Gerelateerde trajecten
Naast dit Regionaal Waterprogramma zijn er andere aan integraal waterbeheer gerelateerde
wettelijke instrumenten, besluiten en beleidstrajecten. Zo gaat de Omgevingsvisie Zeeland
(2021) in op de hoofdlijnen van het provinciale waterbeleid en bevat de
Omgevingsverordening Zeeland (2021) de regels die doorwerken naar het waterschap,
gemeenten, inwoners en bedrijven. Verder richt de uitvoeringsagenda van de
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) zich onder meer op maatregelen die raakvlakken of
overlap hebben met maatregelen uit het waterprogramma en wordt binnen het Zeeuws
Deltaplan Zoet Water (ZDZW) gewerkt aan maatregelen die samenhangen met
(grond)waterbeheer en –kwaliteit. Ook uit het programma Natuur 2021-2030 volgen te nemen
waterkwantiteits- en kwaliteitsmaatregelen die bijdragen aan het bereiken van natuurdoelen.
Uit genoemde gerelateerde trajecten kunnen (ook tegenstrijdige) wensen met betrekking tot
aanvullingen of wijzigingen van beleid en maatregelen voortvloeien. Zodra dit aan de orde is,
zal in afstemming met de betrokken overheden worden bezien of besluiten en andere
beleidsinstrumenten aanpassing behoeven.

Wat willen we bereiken?

Onderwerpen die in het Regionaal Waterprogramma verplicht moeten worden opgenomen en
dus tevens weergeven wat we willen bereiken zijn:
-

aanwijzing van KRW-oppervlaktewaterlichamen die niet in beheer zijn bij het rijk,
grondwaterlichamen en waterwinlocaties;

-

doelstellingen en maatregelen vastleggen (m.n. waterkwaliteit) als bedoeld in de
kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn;

-

doelstellingen en maatregelen vastleggen als bedoeld in de richtlijn
overstromingsrisico’s;

-

de maatschappelijke functie drinkwateronttrekking voor regionale wateren die worden
gebruikt voor de onttrekking van water ten behoeve van de drinkwaterwinning
vastleggen.

-

de maatschappelijke functie zwemwater voor zwemwaterlocaties (die jaarlijks op
basis van het wettelijk kader)door GS worden aangewezen), met het oog op hygiëne
veilig recreatief gebruik vastleggen.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
-

-

-

Europese Kaderrichtlijn water
Eind 2027 voldoen de regionale watersystemen en het grondwater aan de
geformuleerde rijks- en regionale waterdoelen en zijn alle voorgenomen maatregelen
volledig uitgevoerd.
Drinkwater
De provincie wil, met name in samenwerking met het Rijk en de Provincie NoordBrabant, de drinkwaterbronnen en ook de vitale drinkwaterinfrastructuur beschermen,
zodat er altijd voldoende water beschikbaar is om tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten drinkwater te produceren
Zwemwater
In 2027 is de fysieke veiligheid en hygiëne op orde op alle aangewezen
zwemwaterlocaties en de bijbehorende zwemwaterkwaliteit.
Richtlijn Overstromingsrisico's
Het regionaal waterplan bevat informatie als input voor het
overstromingsrisicobeheerplan en -kaarten die onderdeel zijn van het Nationaal
Stroomgebiedbeheerplan. Overheden die bij het onderwerp waterveiligheid en
rampenbestrijding betrokken zijn, houden bij hun taken rekening met deze informatie
en uitgangspunten.

Wat doen we daarvoor?

De waterkwaliteitsdoelen of milieukwaliteitseisen zijn deels nationaal in wetgeving vastgelegd
en worden deels in het RWP vastgesteld. Over de in het RWP vast te stellen doelen heeft
afstemming met het waterschap plaatsgevonden en is overeenstemming bereikt in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde van 24 maart 2021.
Naast een verdere verbetering van de hydromorfologie (inrichting, beheer en onderhoud) van
de regionale wateren, ligt er een belangrijke opgave op het gebied van het terugdringen van
de belasting met meststoffen.
Als Zeeland sluiten we aan op het generieke beleid van het Rijk in relatie tot het terugdringen
van de verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater. Met betrekking tot mest moet dit
met name vorm gaan krijgen in de komende Actieprogramma’s voor de Nitraatrichtlijn. Vanuit
de landbouwsector zelf wordt in dit kader gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma in het
kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Andere onderwerpen dan de waterkwaliteit die in het RWP aan de orde komen, worden
betrokken bij regulier overleg en afstemming met de bij deze onderwerpen betrokken
overheden.

Wat zijn de klimaateffecten?

Het RWP heeft geen directe klimaateffecten. Wel kan klimaatverandering gevolgen hebben
voor de haalbaarheid van de gestelde doelen. De precieze invloed van klimaateffecten op de
waterkwaliteit gaat gepaard met veel onzekerheden.

Wat mag het kosten?

De inhoud van het Regionaal Waterprogramma is mede kaderstellend voor nadere
voorstellen met betrekking tot begrotingsposten en budgettering voor waterbeleid in het kader
van de jaarlijkse begrotingscyclus.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op Externe_inhuur
(kostensoort inhuur_Kostensoort)
Momenteel voorziene uitgaven passen binnen bestaande budgetten.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 september 2021, nr. 94514, en de
Nota beantwoording zienswijzen;
gelet op de Europese Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Richtlijn overstromingsrisico’s,
Zwemwaterrichtlijn en aanpalende milieurichtlijnen;
gelet op de zesjarige beleidscyclus die uit deze richtlijnen volgt;
gelet op de artikel 4.4 van de Waterwet en de artikelen 4.10 e.v. van het Waterbesluit;
gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:
Het Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 met bijbehorend
bijlagenrapport en daarin opgenomen factsheets grondwaterlichamen en de onderdelen
1 t/m 3 en 5 van de factsheets oppervlaktewaterlichamen vast te stellen.
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