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Betreft: Midterm evaluatie Waterplan 2010-201 5 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 

actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 

college ter kennis. 

Op 6 november 201 2 hebben GS de Midterm evaluatie van het 

Waterplan 2010-201 5 vastgesteld. Om de uitvoering van het in 2009 

door PS vastgestelde Waterplan 2010-201 5 te versterken en te bewaken 

is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarbij is afgesproken in 201 2 

een Midterm evaluatie uit te voeren. Op basis van de Monitor Waterplan 

periode 2010-2012 en een analyse van recente beleidsontwikkelingen, 

doet de Midterm evaluatie aanbevelingen over het bijsturen op het 

Uitvoeringsprogramma en de belangrijkste aandachtspunten worden op 

een AGENDA WATER 201 5 geplaatst. Met deze agenda verwachten wij met 

de waterbeheerders de waterdoelen voor 201 5 te gaan halen en goed 

gesteld te staan voor de periode daarna. De AGENDA WATER 201 5 wordt 

toegelicht in hoofdstuk 6 van de bijgevoegde Midterm evaluatie. Een 

verkorte toelichting kunt u voorin de evaluatie vinden (5-minutenversie). 

Uit de Evaluatie komt het algemene beeld dat de meeste dossiers op 

koers liggen en dat de gestelde doelen in 201 5 gehaald worden. Hierbij 

geven Provincie en waterbeheerders aan dat de samenwerking goed 

verloopt en dat behaalde resultaten gezamenlijk gedragen worden. Van 

de 24 lopende waterdossiers vragen er vier om aandacht: Meerlaags-

veiligheid (hierbij bestaat waterveiligheid uit 3 lagen: preventie, 

duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing); Veiligheid 

buitendijkse gebieden; Oppervlaktewater (KRW) en Voorkomen van 

wateroverlast. 
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Belangrijke recente ontwikkelingen zijn de decentralisatie van RO- en 

natuurtaken naarde provincies, de bezuinigingen; de komende 

Omgevingswet, de afspraken in het Bestuursakkoord Water en het 

Deltaprogramma. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is met 

de waterbeheerders afgesproken de volgende onderwerpen te 

agenderen: een gezamenlijke strategie t.a.v. het Deltaprogramma; de 

inzet op innovatie en het Topsectorenbeleid (het Kabinet heeft 9 

topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd 

sterk is. De Watersector is daar één van); de Omgevingswet en de relatie 

tussen water, ruimte, economie en natuur; en het integraal bezien van 

aanleg en beheer & onderhoud. 

Hoogifthtend, 

Gede/plibelee Staten van Noord-Hollan 

prot/mciesecpétfans 

<3 E.A. van Craaikamp 


