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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform de 
afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de 
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een eerste fase van de 
evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten beantwoorden. Uit deze 
voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op inrichtingsniveau veel wordt 
toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch niveau, waarbij onder andere 
locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend.

In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke 
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets op dat 
niveau speelt. Er zijn daartoe in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies uitgevoerd 
naar plannen op dit niveau. Het Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006 (OPF) is daar 
n van. In deze rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.

1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht 
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke 
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij 
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren. Anderzijds 
vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse van de rol van 
water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde handelingen en 
interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die daarbij een rol 
spelen komen aan bod.

Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een 
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste 
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende 
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten 
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In 
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en 
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten. 
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het 
verloop van het planproces. 

Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop 
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre 
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het 
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de 
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere 
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in 
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt. 

De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze 
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen 
dienen voor zowel regionale leertrajecten als de landelijke beleidsdiscussie over de 
toepassing van de watertoets. 
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van het OPF beschreven en 
de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn genventariseerd. Ook wordt een globaal 
beeld van de organisatie en de chronologie van het planproces gegeven. In hoofdstuk 
3 worden de bij de totstandkoming van het plan betrokken actoren beschreven en hun 
(initile) insteek en belangen in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de 
dynamica van het proces waarin het plan tot stand is gekomen. Daarbij ligt het accent op 
wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit laatste punt verklaringen gegeven en wordt 
specifiek aandacht besteed aan de rol van de watertoets in het planproces.

In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces en de wijze waarop 
daarbinnen met wateraspecten is omgegaan, door het evaluatieteam van Grontmij en 
Erasmus Universiteit weergegeven.
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2 Het plan

2.1 Opgave
In het Omgevingsplan Flevoland (OPF) staat het volledige omgevingsbeleid voor 
de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030. Het is een samenbundeling van 
de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, 
Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de vier plannen in 
n integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het beleid van de provincie 
Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen gewaarborgd. 
Dit beleid is mede ontwikkeld door middel van overleg met medeoverheden, 
maatschappelijke organisaties en de inwoners van Flevoland.

In het OPF staat hoe de provincie in deze periode wil groeien en op welke manier. 
Het belangrijkste doel van de provincie is het creren van een goede woon-, werk- en 
leefomgeving in Flevoland. Denk hierbij aan:
 � voorzieningen voor werkgelegenheid en inkomen;
 � goede maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en cultuur;
 � aandacht voor het milieu;
 � aandacht voor de inrichting van het landschap, de steden, dorpen en de natuur.

In dit OPF heeft de provincie Flevoland getracht al op de Wro te anticiperen door een 
onderscheid te maken tussen visie (deel I van het plan) en beleidskader (deel II) en door in 
de beoogde doorwerking van het beleid niet langer te leunen op alleen de toetsende rol 
van de provincie. In het omgevingsplan zijn de keuzen op hoofdlijnen gemaakt en is het 
doel de komende jaren vooral samen met de partners te werken aan de realisatie van de 
gezamenlijke ambities. Het OPF 2006 is dan ook nadrukkelijk op de uitvoering gericht.

Het OPF kent zeven speerpuntgebieden die de belangrijkste dilemmas en kansen 
vertegenwoordigen: Almere, Oostvaarderswold, Luchthaven Lelystad, Markermeer/IJmeer, 
Oostrand van Flevoland, West-Oost as en Noordelijk Flevoland. In onderstaande figuur is 
de plankaart uit het OPF 2006 opgenomen, met daarop weergeven de functies en doelen 
van water.

Figuur 2.1. Functies en doelen water OPF 2006



RappoRtage Casus 
omgevingsplan Flevoland 2006 

- 10 -

2.2 Wateraspecten
Zoals in de inleiding is aangegeven, is het waterhuishoudingsplan van de provincie 
gentegreerd in het OPF. Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteitseisen waren 
de aanleiding om met een andere blik naar water te kijken in het OPF. Een goede toestand 
voor waterkwantiteit en waterkwaliteit was op het moment van het opstellen van het 
OPF nog niet bereikt. Meer ruimte voor het watersysteem, een andere inrichting en een 
andere wijze van waterbeheer zijn op dat moment dan ook de belangrijkste opgaven. Het 
waterbeleid is gericht op:
 � Het voorkomen van overlast door overschot of tekort aan water, waarbij de gebieden 

waar de bodem daalt bijzondere aandacht vragen;
 � Een goede ecologische toestand voor alle wateren ongeacht de bestemming, alsmede 

de ontwikkeling van de bijzondere waterkwaliteit in een deel van de provincie;
 � De bescherming tegen buitendijks overstromingsgevaar en overlast van extreme 

neerslag.

In het OPF geeft de provincie aan dat ze deze doelen wil bereiken door ontwikkeling en 
behoud van duurzame en robuuste watersystemen, met inbegrip van het grondwater, 
waarmee een verantwoord gebruik van water gegarandeerd blijft. Het uitgangspunt 
is dat gebruik wordt gemaakt van de kansen die de watersystemen bieden voor 
verschillende functies. Onomkeerbare effecten zijn ongewenst.

Huidig kwaliteitsniveau (2006) en minimaal gewenste kwaliteit in 2015 voor beleidsthemas waar EU 
of rijksnormen richtinggevend zijn in kwantitatieve termen

In het waterbeleid worden de volgende inrichtingsprincipes gevolgd:
 � Toepassing van de tritsen voor wateroverlast (vasthouden, bergen, afvoeren), 

watertekort (vasthouden, bergen, aanvoeren) en waterkwaliteit (schoonhouden, 
scheiden, schoonmaken);

 � Het reserveren van voldoende ruimte voor waterberging en ecologisch functioneren, 
naast uitmalen en dijkenbouw;

 � Het streven naar meervoudig ruimtegebruik.

De wateraspecten zijn in het OPF onderverdeeld in gebruiksfuncties, nevenfuncties en 
waterdoelen. De volgende themas zijn uitgewerkt:
 � Water afgestemd op gebruik met daarin onderscheiden de volgende functies: bos 

en natuur, stedelijk water, agrarisch water, zwemwater met speciale aandacht voor 
verdroging en waterkwaliteit; 

 � Als nevenfunctie: water voor behoud archeologisch erfgoed;
 � Als specifieke waterdoelen: aandacht voor slechte grondwaterkwaliteit, gebieden met 

beperkte drooglegging (dilemma voor landbouw) en verbetering van de waterkwaliteit.
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2.3 Chronologie
In onderstaande tabel is een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen die in 
het planvormingsproces zijn genomen, te vinden.

Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming OPF 
OPF 2000 2000
Besluit GS nieuw OPF op te stellen 2003
Bestuursopdracht Begin 2004
1e advies Watertoets Voorjaar 2004
Contourennota Herziening OPF Medio 2004
Partile Herziening Oktober 2004
Start Burgerjurys Eind 2004/begin 2005
1e advies burgerjurys 16 maart 2005
2e advies burgerjurys 18 mei 2005
3e advies burgerjurys 13 juli 2005
Partile herziening tijdelijke stop plaatsing windmolens Juli 2005
2e advies Watertoets t.b.v. Hoofdlijnennota Medio 2005
Hoofdlijnennota Oktober 2005
3e advies Watertoets t.b.v. Ontwerp OPF Oktober 2005
Ontwerp OPF November 2005
Vaststellen OPF 2006 November 2006
In werking treden Wro 1 juli 2008
Partile herziening OPF (Water) 12 november 2009
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3 Actoren en interactie

3.1 Betrokken actoren
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste partijen die betrokken zijn bij het OPF 
gekarakteriseerd. De partijen zijn onder te verdelen in shareholders en stakeholders, zie 
onderstaande tabel. Shareholders hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan 
en dragen daar financieel en/of instrumenteel aan bij. Stakeholders zijn of voelen zich 
sterk betrokken bij, of geraakt door het plan en wensen op dat plan invloed uit te oefenen.

Tabel 2. Shareholders en stakeholders OPF
Shareholder Stakeholders
Provincie Flevoland Gemeenten (Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Urk en 

Noordoostpolder)
Waterschap Zuiderzeeland RWS IJsselmeergebied

Het Flevolandschap
Natuur en Milieu Flevoland
Staatsbosbeheer
LTO-Noord
Burgers (via burgerjurys)

3.2 Actorbeschrijvingen

3.2.1	 Shareholders

Provincie	Flevoland
Wie: De provincie Flevoland is de regionale overheid die verantwoordelijk is voor het 
opstellen en vaststellen van het OPF 2006. 

Organisatie: Het beleid van de provincie wordt vastgesteld door Provinciale Staten en 
uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Nieuwe plannen en besluiten die ruimtelijk 
relevante onderdelen bevatten, worden door PS vastgesteld. PS kunnen zaken van 
provinciaal belang verklaren en daarmee besluitvorming over ruimtelijke projecten naar 
zich toe trekken.

Het OPF valt direct onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Laura Bouwmeester 
(1994-2007). Het OPF is in een periode van circa drie jaar ontwikkeld. Dit wordt door de 
provincie als een relatief korte periode ervaren. Redenen hiervoor zijn dat het OPF 2000 
als vertrekpunt werd gebruikt, de provincie zelf een kleinschalige en platte organisatie 
heeft en er in de provincie maar zes gemeenten en n waterschap zijn.

Belang en strategie: Het belangrijkste doel van de provincie Flevoland is het creren van 
een goede woon-, werk- en leefomgeving. De verstedelijking moet ingepast worden in 
een hoogwaardige landelijke omgeving en moet passen bij de gerealiseerde en geplande 
infrastructuur. De strategie is dat de creatie van aantrekkelijke woongebieden in een 
groen-blauwe omgeving Flevoland concurrerend met andere gebieden maakt. Zo is niet 
alleen sprake van overloop uit de drukke en dure Randstad naar een ruimer en goedkoper 
Flevoland (push factor), maar kiezen mensen ook bewust voor het attractieve woonmilieu 
van Flevoland (pull factor). Deze wensen zijn samen met partners in en buiten het gebied 
ruimtelijk vertaald, verwoord en verbeeld in het OPF.
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Waterschap	Zuiderzeeland
Wie: Waterschap Zuiderzeeland is de regionale waterbeheerder en is als functionele 
overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van de waterveiligheid, droge voeten en 
de beschikbaarheid van zoet water. Richtlijnen daartoe worden vastgelegd in de keur en 
de legger.

Organisatie: Het beleid van het waterschap wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering en uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur, dat wordt geleid door de dijkgraaf. 
Nieuwe plannen en besluiten worden door de AV vastgesteld. 

Het waterschap is via diverse lijnen betrokken bij het OPF. De dijkgraaf is op bestuurlijk 
niveau betrokken en is tevens lid en voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie 
Flevoland (POCF). Een ambtenaar van de afdeling Strategie is de contactpersoon voor 
het kernteam/schrijfteam van de provincie en aanspreekpunt voor de afdeling Water van 
provincie Flevoland. Daarnaast hebben de waterambtenaren van de provincie en het 
waterschap onderling ook rechtstreeks contact om inhoudelijke themas uit te werken.

Belang en strategie: Het waterschap heeft twee sporen gevolgd tijdens het opstellen 
van het OPF. Enerzijds is als waterautoriteit kennis ingebracht over de werking van 
het watersysteem en de eisen/normen die daarbij horen. Anderzijds is geprobeerd de 
ruimtelijke vertaling daarvan te concretiseren volgens het principe functie volgt peil.

3.2.2	 Stakeholders

Gemeenten
Wie: Het OPF beslaat de ruimtelijke inrichting van alle zes gemeenten in de provincie.

Organisatie: Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en 
uitgevoerd door het college van B en W. Nieuwe plannen en besluiten worden door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het gemeentelijk beleid moet in principe rekening houden 
met de beleidslijnen uit het OPF.

Belang en strategie: Het OPF vormt het indirecte kader voor de ruimtelijke 
ontwikkelmogelijkheden van de gemeenten. (NB: Onder de Wro is alleen de overheid die 
het ruimtelijk beleid opstelt eraan gebonden. Het beleid werkt dan door via de provinciale 
verordening). Gemeenten hebben er daarom direct belang bij om mee te denken en 
inspraak te hebben bij de totstandkoming van het plan. Ambtelijke vertegenwoordigers 
reageerden inhoudelijk (RO, Water, Landschap) namens de gemeenten op alle door de 
provincie beschikbaar gestelde stukken. Via de informele (projectgroepbijeenkomsten en 
bestuurlijke overleggen) en formele (zienswijzen, inspraak) wegen is invloed uitgeoefend 
op de inhoud van het OPF. 

Rijkswaterstaat	Dienst	IJsselmeergebied
Wie: Dienst IJsselmeergebied is n van de tien regionale diensten van Rijkswaterstaat. Ze 
is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de hoofdinfrastructuur in het 
eigen beheersgebied en voor de praktische uitvoering van het beleid. Dit in nauw overleg 
met de regio IJsselmeergebied.

Organisatie: De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 
maakt onderdeel uit van de POCF. Een ambtenaar heeft de wensen van RWS Dienst 
IJsselmeergebied ingebracht.

Belang en strategie: Het belang van RWS is om ervoor zorg te dragen dat het OPF in 
lijn is met de beheertaken van de Dienst. Inbreng vond met name direct aan provincie 
Flevoland plaats. De andere partijen kunnen zich niet een actieve inbreng van RWS in de 
gebiedsdialogen herinneren.
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Het	Flevolandschap
Wie: Het Flevolandschap is de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland. 
De Stichting beheert ca. 3.500 ha natuurgebied. Naast deze beheertaak wordt ook 
voorlichting gegeven over natuur, natuurbeleving en recreatie. Daarnaast worden de 
natuurbelangen in planvormingsprocessen (ook buiten de eigen terreinen) behartigd

Organisatie: Het Flevolandschap is een stichting. Naast de professionele werkorganisatie, 
die onder leiding van de directie de dagelijkse werkzaamheden uitvoert, zijn er een 
bestuur en een Raad van Advies. Het bestuur bestuurt op afstand en vertegenwoordigt 
de organisatie. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 
en de directie. Zij vertegenwoordigt de maatschappelijke visie op Het Flevolandschap. Het 
Flevolandschap heeft zitting in de POCF.

Belang en strategie: Het Flevolandschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk 
behouden, beschermen en ontwikkelen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de 
bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van kunnen genieten. Het 
Flevolandschap heeft gedurende het opstellen van het OPF over diverse onderwerpen 
meegedacht en voor diverse belangen gelobbyd. Ook was de stichting als expert 
aanwezig bij een van de burgerjurys.

Natuur-	en	Milieufederatie	Flevoland
Wie: Natuur- en Milieufederatie Flevoland zet zich in voor natuur en milieu in de provincie 
en ondersteunt organisaties hierbij. Momenteel zijn 24 organisaties uit de provincie bij de 
federatie aangesloten.

Organisatie: Natuur- en Milieufederatie Flevoland is een onafhankelijke particuliere 
organisatie. Ze maakt deel uit van de natuur- en milieubeweging in Nederland, waaronder 
De Natuur- en Milieufederaties. De leden kiezen een bestuur, dat het bureau aanstuurt op 
hoofdlijnen.

De provincie Flevoland is een belangrijke financier van de Natuur- en Milieufederatie 
Flevoland. Gelden van de Nationale Postcodeloterij maken het mede mogelijk dat de 
Natuur- en Milieufederatie Flevoland haar rol als aanjager en vernieuwer vorm geeft 
met activiteiten en projecten. Daarnaast ontvangt ze bijdragen van anderen, zoals de 
Vereniging Natuurmonumenten.

Belang en strategie: Doel is verbreding van het draagvlak voor natuur en milieu in 
Flevoland. Dat doet NMFF samen met de vele plaatselijke groepen en met provinciale 
groene organisaties, maar ook met voorlopers uit het bedrijfsleven en andere 
maatschappelijke organisaties. Daarbij is samenwerking met en ondersteuning van de 
aangesloten lidorganisaties en lokale natuur- en milieugroepen belangrijk.

Staatsbosbeheer
Wie: Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van een aantal natuurgebieden in 
Flevoland, zoals de Oostvaardersplassen, de stadsbossen bij Almere, de Randmeerbossen 
en het Kuinderbos en Burchtbos in de Noordoostpolder, en is beoogd beheerder van het te 
ontwikkelen Oostvaarderswold.

Organisatie: Staatsbosbeheer is gedurende het planvormingsproces betrokken geweest 
bij het OPF. In de uitvoerings- en beheerfase van de verschillende speerpuntgebieden 
heeft Staatsbosbeheer ook een rol als beslisser. Staatsbosbeheer neemt deel aan de 
gebiedsdialogen, heeft rechtstreeks contact met het kernteam en het bestuur, en heeft 
zitting in de POCF. 

Belang en strategie: Staatsbosbeheer staat voor het natuurbelang en streeft er naar de 
natuurgebieden in Flevoland zo natuurlijk mogelijk in te richten. Daarbij wordt elke keer 
ook een goede afweging gemaakt welke vorm van recreatie daarbij hoort.
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LTO-Noord	Flevoland
Wie: LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de 
Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke 
positie van haar leden: boeren en tuinders. LTO Noord Flevoland is de provinciale afdeling 
van LTO Noord.

Organisatie: LTO Noord is een belangenbehartiger en is vertegenwoordigd in de POCF. Via 
het lobbytraject probeert LTO Noord de belangen van boeren en tuinders zo goed mogelijk 
in het OPF te doen belanden. LTO Noord neemt daarom deel aan de gebiedsdialogen en 
heeft rechtstreeks contact met het kernteam en het bestuur.

Belang en strategie: Het bestuur en team van LTO Noord Flevoland zetten zich actief 
in voor een duurzame toekomst. Dit doen ze samen met leden en in overleg met 
overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Centraal uitgangspunt binnen de 
belangenbehartiging is de missie Ruimte voor agrarische ondernemers.

Burgers
Wie: De burgers van Flevoland zijn betrokken bij de ontwikkeling van het OPF. 

Organisatie: Ter ondersteuning van de besluitvorming rond het OPF hebben Provinciale 
Staten drie zogenoemde burgerjurys ingesteld. De leden hiervan vormden een 
afspiegeling van de bevolking in de drie Flevolandse deelgebieden: Noordelijk Flevoland, 
Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Burgers werden schriftelijk en per advertentie 
uitgenodigd zich op te geven. Er zijn circa 350 reacties binnengekomen. Hieruit zijn drie 
jurys samengesteld met elk twaalf tot veertien leden. De juryleden werden getraind en 
ondersteund door de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Beleid en strategie: De burgerjurys hielden openbare zittingen, waarin zij deskundigen 
uitnodigden. Daarna discussieerden de leden onderling en werd het advies geformuleerd. 
De burgerjurys hebben elk drie adviezen uitgebracht, steeds op basis van vragen die 
door Provinciale Staten waren voorgelegd. De adviezen zijn in een vergadering van de 
Projectcommissie OPF aan Provinciale Staten gepresenteerd en toegelicht, zodat de 
Statenleden deze optimaal bij de besluitvorming konden betrekken.

3.3 Organisatie rond het project
De provincie had voor het opstellen van het OPF een overall projectleider en een 
projectsecretaris beschikbaar. Daarnaast was er een ambtelijk kernteam/schrijfteam 
vanuit de vakgebieden ruimtelijke ordening, water, milieu, verkeer, sociale zaken en 
economie. Dit schrijfteam was verantwoordelijk voor de integratieslag. Er was een 2e 
schil van specialisten die sectorale teksten aanleverden. Ruimtelijke ordening vormde niet 
het zwaartepunt, alle sectoren kwam gelijk gewicht toe.

Er was veelvuldig contact met het waterschap, zowel op inhoudelijk vlak (2e schil) als 
ook direct met het schrijfteam (RO-gerelateerd). Afhankelijk van het moment in de tijd, 
varieerde dit tussen een paar keer per week tot minstens een keer per maand. Naast 
het ontwikkelen van het OPF speelden er ook nog allerlei andere ontwikkelingen op het 
gebied van water, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk vlak. Omdat het een overzichtelijke 
provincie betreft, kwam men elkaar vaak ook in de wandelgangen tegen.

Flevoland kent een Provinciale Omgevingscommissie Flevoland (POCF) die direct aan PS 
kan adviseren over lopende themas en ontwikkelingen. Hierin zijn onder andere het Rijk, 
gemeenten, het maatschappelijk middenveld en het waterschap (= plaatsvervangend 
voorzitter) vertegenwoordigd. Het POCF functioneerde tijdens het opstellen van het 
OPF niet optimaal. Momenteel wordt overwogen om het POCF op te heffen, omdat er 
voldoende bestuurlijk overlegorganen zijn.
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De provincie organiseerde ook Gebiedsdialogen. Hierin vond de interactie tussen en met 
de stakeholders plaats.

Bij de opstelling van het OPF is een voor de provincie nieuwe vorm van burgerparticipatie 
toegepast, namelijk de burgerjury. In drie jurys, voor Noordelijk, Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland, hebben 41 burgers in het eerste halfjaar van 2005 gediscussieerd 
over verschillende omgevingsvraagstukken in de provincie, en op basis van die 
discussies adviezen uitgebracht aan Provinciale Staten. GS bleken het gedurende het 
planvormingsproces lastig te vinden om te bepalen hoe om te gaan met de adviezen van 
de burgerjurys. Dit omdat deze mensen tegelijkertijd kiezers zijn.

Burgerjurys werden ook uitgenodigd voor Statencommissievergaderingen. Wat e.e.a. wel 
lastiger maakte, was het duale stelsel bij de provincie (PS/GS). Voorheen was er veel meer 
overlap tussen de bestuurvormen en commissies, waardoor de besluitvorming sneller 
verliep.
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4 Procesreconstructie

4.1 Procesfasen
Het opstellen van het OPF heeft een doorlooptijd gehad van circa 3 jaar. Sindsdien wordt 
aan de uitvoering gewerkt. Wij onderscheiden de volgende fasen in het project (tabel 3):

Tabel 3 
Jaartallen Fase Toelichting
2003 Initiatieffase Besluit herziening OPF 2000
2004-2006 Planvormingfase Inhoudelijke uitwerking themas en 

vaststellen OPF
Vanaf 2006 Uitvoering Speerpuntgebieden als aparte projecten
2009 Partile herziening Water

4.2 Initiatieffase
In 2000 heeft de provincie Flevoland haar eerste integrale omgevingsplan vastgesteld. 
Daarmee was zij een van de eersten in Nederland. Aangezien de wettelijke looptijd van 
het OPF 6 jaar bedraagt, is in 2003 besloten te starten met het opstellen van een nieuw 
OPF. Dit plan integreert de partile herziening van oktober 2004 en de partile herziening 
tijdelijke stop plaatsing windmolens uit juli 2005. Er is in de initiatieffase bewust 
gekozen om het OPF op zon manier uit te werken, dat er bij de uitvoering nog veel ruimte 
voor maatwerk is.

In de Contourennota Herziening OPF (2004) waarin de agenda voor het nieuwe OPF en de 
inrichting van het planproces uiteengezet worden, werd het interactieve proces in tween 
geknipt. Gedeputeerde Staten kregen de leiding over de dialoog met de gebiedspartners, 
dat zijn medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven e.d. waarvan de 
provincie voor haar ambities en doeleinden afhankelijk is. Provinciale Staten kregen het 
opdrachtgeverschap voor de burgerparticipatie, met de bedoeling dat de statenleden de 
signalen die hieruit komen, tezamen met de signalen die fracties zelf opvangen, vertalen 
naar politieke keuzes.

Vooraf is goed met GS afgestemd hoe het proces vormgegeven moest worden en welke 
consequenties dit mogelijk zou kunnen hebben voor het besluitvormingsproces. Om tot 
een gedragen plan te komen is niet, zoals bij het plan van 2000, een heel traject met 
strategische gebiedssessies opgestart. De ervaring uit 2000, onder de naam Puzzel mee 
aan de toekomst, leerde dat dit niet genoeg opleverde (te veel een consensusstuk zonder 
keuzen). Het proces werd als volgt ingestoken: er werd een ambtelijk traject opgezet om 
de werkzaamheden voorafgaand aan een ontwerp OPF uit te voeren. Daarnaast werden 
onder begeleiding van de VU burgerjurys georganiseerd. Deze jurys kregen dilemmas 
voorgelegd waarover een keuze gemaakt moest worden. Het gecombineerde ambtelijke 
en burgerjury advies werd voorgelegd aan GS.

4.3 Planvorming
In het OPF zijn verschillende plannen samengevoegd. Ook de historie en bestaande 
afspraken zijn daarin meegenomen. Vanaf het begin van het proces is sprake geweest 
van een integrale afweging van belangen en functies. Voor de uitwerking van het 
OPF is de lagenbenadering toegepast. Er is door provincie Flevoland gekozen voor een 
werkwijze op basis van kaartmateriaal (GIS). Door lagen over elkaar te leggen werden 
de concurrerende ruimtevragen inzichtelijk. Deze werden op een ondergrond van de 
bodemkundige en waterhuishoudkundige condities geprojecteerd. Eventuele knelpunten 
werden gesignaleerd en waar mogelijk werd daar in de ruimtelijke uitwerking rekening 
mee gehouden.



RappoRtage Casus 
omgevingsplan Flevoland 2006 

- 20 -

De lagenbenadering is overigens niet rigide toegepast door de provincie. Strikte 
toepassing van water als leidend principe zou namelijk kunnen betekenen dat de 
Flevopolder weer onder water gezet zou moeten worden of dat er niet in de lage delen 
kan worden gebouwd, wat het geval is bij de schaalsprong Almere.

Bij de voorbereiding van het ontwerp OPF zijn de watertoets en de strategische 
milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd.

De afstemming tussen de ambtelijke en bestuurlijke niveaus verliep in deze fase, volgens 
de provinciale medewerkers, niet altijd optimaal. De politieke keuzes bepalen hoe themas 
in het OPF een plek krijgen. Zo kon het zijn dat er wel ambtelijke overeenstemming (ook 
met het waterschap) bestond, maar dat bestuurlijk een andere koers werd gevaren. 
De afdelingshoofden, als schakel tussen de ambtelijke afdelingen en de bestuurders, 
bemoeiden zich niet met afdelingsoverschrijdende themas zoals water. Hierdoor zijn vaak 
onafgestemde voorstellen bij de bestuurders terechtgekomen. Water delfde dan in veel 
gevallen het onderspit. 
NB: Tegenwoordig zitten RO en Water in een en dezelfde afdeling en verloopt deze 
afstemming soepeler.

Water	in	het	OPF
Wateraspecten zijn in het OPF niet meegenomen op basis van een systeemkeuze (of 
tool). Er is een deelproject water in het omgevingsplan geweest, waarin provincie en 
waterschap samenwerkten onder begeleiding van een ingenieursbureau.
Het OPF kent niet zozeer een of twee specifieke wateropgaven. Een aantal waterthemas 
was in het vorige OPF (2000) al goed geregeld en behoefde alleen een actualisatie. Dit 
betreft grondwater gerelateerde onderwerpen zoals de grondwaterbeschermingsge-
bieden voor de drinkwatervoorziening en oppervlaktewater gerelateerde onderwerpen 
zoals de wateropgave, waterkwaliteit en het thema waterveiligheid, waar discussie over 
is gevoerd. In het OPF zijn deze themas op globale wijze verwerkt en later in de Partile 
herziening Omgevingsplan (Water, 2009) aangescherpt. 

Belangrijke inhoudelijke discussiepunten waren:
 � Vrijwaringszone bij primaire keringen: Deze zone werd door het Rijk opgelegd. Het is een 

zeer brede strook die moet worden vrijgehouden van bebouwing. Dit stond haaks op de 
vele bestaande RO-plannen die er waren in deze zone. In het OPF is daarom de volgende 
zinsnede opgenomen: zo breed als nodig, zo smal als het kan. Dit is een voorbeeld 
waar de provincie tevreden mee is, maar dat voor het waterschap te algemeen van 
karakter is;

 � Buitendijks bouwen: Hoe omgaan met bijzondere bouwprojecten in relatie tot de 
overstromingsnormen en wie is verantwoordelijk voor handhaving en eventuele 
schade bij overstroming? RWS IJsselmeergebied als beheerder van de wateren rondom 
Flevoland kon hier geen duidelijkheid over geven. De normeringdiscussie werd op 
landelijk niveau gevoerd (RWS Den Haag) en daar kreeg de regionale directie weinig 
terugkoppeling of handvatten van terug. In het OPF is opgenomen dat de provincie zich 
zal inspannen om in de planperiode plaatselijk waterfrontontwikkelingen planologisch 
mogelijk te maken. De gemeente moet de buitendijkse ambitie verder concretiseren. De 
zoekrichting voor stedelijke ontwikkeling buitendijks na 2015 is met pijlen op de kaart 
aangegeven. Buitendijkse ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden ingepast in de 
ecologische bescherming die op het gebied van toepassing is;

 � Aandachtsgebieden voor wateroverlast in 2050: Met name de afvoernorm (1,5 l/s/ha) is 
heel lang een discussiepunt geweest tussen de afdeling Water van de provincie en het 
waterschap. Deze afvoernorm hangt sterk samen met de wateropgave. De provincie 
wilde de afvoernorm in de tekst opnemen zolang de wateropgave nog niet duidelijk 
was, terwijl het waterschap liever concrete waterbergingsgebieden opgenomen had 
gezien, in combinatie met een afvoernorm. Provincie Flevoland heeft ervoor gekozen de 
afvoernorm toch op te nemen in de plantekst.
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Afstemming	tussen	provincie	en	waterschap
De afstemming tussen beide partijen in het kader van het OPF verliep niet altijd even 
optimaal. Dit had volgens betrokkenen verschillende oorzaken:
 � De afdeling Water van de provincie was redelijk groot (10-15 personen). Er is gedurende 

het proces steeds discussie gevoerd over de rol van het waterschap ten opzichte van 
de provincie wat betreft de wateraspecten. Het was vaak onduidelijk waar partijen 
verantwoordelijk voor waren en wie de lead nam in onderzoek en inbreng van kennis. 
Dit geldt niet voor de grondwater gerelateerde onderwerpen (daarvoor was duidelijk 
de provincie aan zet), maar wel voor oppervlaktewater en waterveiligheid. Als het 
waterschap ergens verantwoordelijk voor is, dan volgt namelijk nog de discussie over 
het daarvoor beschikbare budget. Deze discussie is los van het OPF gevoerd, maar 
speelde op de achtergrond natuurlijk wel mee (lastenbeperking voor de toekomst);

 � Een aantal themas stond nog in de kinderschoenen, zoals de wateropgave en de 
eisen die de KRW zou gaan stellen. Aangezien de wateropgave en de gewenste 
waterbergingsgebieden direct invloed hebben op mogelijke functies in het gebied 
(landbouw, stedelijk) wilde het waterschap eerst inhoudelijk de berekeningen op 
orde hebben en het daar intern over eens raken. De consequenties lagen politiek en 
bestuurlijk gevoelig. Het waterschap had dus tijd nodig om ambtelijk en bestuurlijk op 
een lijn te komen, terwijl in het proces van het OPF deze informatie sneller nodig was. 
Deze informatie is gedurende het proces wel bekend geworden en verwerkt in het OPF;

 � Het waterschap voelde zich zo nu en dan in de toetsende rol gedrukt wanneer de 
provincie zelf een inhoudelijk voorstel deed;

 � Het waterschap heeft geen officile zienswijze op het eindresultaat ingediend. Wel is in 
een brief aangegeven dat het waterschap het onderwerp regionale waterkering meer 
uitgewerkt had willen hebben;

 � De samenwerking tussen het waterschap en het ambtelijke kernteam/schrijfteam 
is beter verlopen dan met de afdeling Water van de provincie. Hier bestond geen 
inhoudelijke competentiestrijd. 

 � Zowel het waterschap als de provincie constateren dat het waterschap zich in de loop 
van de jaren (al vanaf periode voor OPF 2000 tot nu) steeds meer heeft ontwikkeld van 
een inhoudelijk gedreven waterautoriteit naar een samenwerkende partner, die zelf ook 
concepten uitwerkt en minder rigide vasthoudt aan een normatief kader. De organisatie 
is ook sensitiever geworden voor het bestuurlijke traject. De provincie vindt wel dat het 
waterschap zich pragmatischer had kunnen opstellen gedurende het proces i.p.v. strikt 
volgens de regels te werken.

4.4 Uitvoeringsfase (lopend)
Het OPF is ontwikkelingsgericht waar dit mogelijk is en probeert de taken daar te leggen 
waar ze horen. Vanaf 2006 is de provincie bezig met de uitvoering van de onderscheiden 
speerpuntgebieden in de provincie. Er is echter weinig geld om ze uit te voeren. De 
provincie zet daarom in op het verwerven van Europese subsidies om deze vervolgens in 
te kunnen zetten.

De geldigheid van het plan is verlengd van 2006 naar 2012. In 2011 is er een nieuwe 
coalitie in GS. De verwachting is dat een actualisatie van het OPF volgt, waarbij de lange 
termijnvisie overeind blijft en een landbouwvisie wordt toegevoegd.



RappoRtage Casus 
omgevingsplan Flevoland 2006 

- 22 -

4.5 Partile herziening water
Het waterhuishoudingsplan heeft in principe een levensduur van 4 jaar (inmiddels 6 jaar). 
Na de vaststelling van het OPF moest de KRW er nog in verwerkt worden. Er is daarom 
een partile herziening op water gevolgd in 2009. Deze heeft een geldigheid tot 2013 met 
de mogelijkheid van verlenging (tot 2017). Bij de vaststelling van het OPF is bepaald dat 
het onderdeel waterhuishouding op twee onderwerpen nader uitgewerkt wordt in een 
partile herziening: 
 � Het eerste onderwerp is waterkwaliteit, naar aanleiding van de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW). In deze partile herziening zijn de waterlichamenkaart en de 
waterkwaliteitsdoelen en maatregelen vastgelegd; 

 � Het tweede onderwerp is de wateropgave, ook wel bekend onder de naam Waterbeheer 
21ste eeuw of kortweg WB21. Bij de vaststelling van het OPF in 2006 was er namelijk 
nog onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de wateropgave en de wijze waarop 
deze in de zich nog sterk ontwikkelende provincie kan worden opgelost. In deze partile 
herziening zijn de aanpak en de rolverdeling bij het oplossen van de wateropgave nader 
bepaald en vastgelegd.

Er is overigens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleinere zaken te 
repareren c.q. uitvoeringsgerichter te maken.
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5 Verklaringen

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste waarnemingen met betrekking tot de 
wateraspecten in deze case samengevat en worden er, gezien vanuit de procesbenadering, 
verklaringen gezocht. Daartoe worden eerst de opgaven en het resultaat samengevat. 
Wat waren de initile opgaven bij de start van het gebiedsproces? Welk resultaat is in 
2006 geboekt? 

In het doorlopen proces van opgave naar resultaat worden de belangrijkste elementen of 
fasen benoemd, die vervolgens worden uitgediept. Tot slot volgt een recapitulatie van de 
toepassing van het procesinstrument watertoets in het planproces.

5.2 Opgaven en resultaten

Initile	opgave
De initile opgave van het Omgevingsplan Flevoland 2006 was de samenbundeling 
van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, 
Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de vier plannen in 
n integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het beleid van de provincie 
Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen gewaarborgd 
voor de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030.

Resultaten	voorjaar	2011
Het OPF is door PS vastgesteld op 2 november 2006. Sindsdien wordt aan de uitvoering 
van de speerpuntgebieden gewerkt. In 2009 is de Partile herziening Water door PS 
vastgesteld.

Belangrijke	elementen
 � Voor de uitwerking van het OPF is de lagenbenadering toegepast. Water kan deels 

worden gezien als een mede-ordenend principe in het OPF. Er zijn alleen locatiekeuzes 
gemaakt voor grondwaterbeschermingsgebieden. Voor overige aspecten, zoals 
waterbergingslocaties en vrijwaringszones van primaire keringen, is sprake van een 
richtinggevende keuze die op lokaal niveau verder uitgewerkt moet worden;

 � De inhoudelijke waterthemas waar de provincie zelf verantwoordelijk voor is, zijn 
zonder veel problemen in het OPF overgenomen en verwerkt. Daar waar dit onduidelijk 
was, was afstemming met het waterschap over taken en verantwoordelijkheden 
noodzakelijk;

 � Het OPF is een momentopname in doorlopende beleidsdiscussies over wateraspecten. 
Na een aantal jaar verscheen er namelijk alweer een Partile herziening Water als 
uitwerking van de KRW en WB21.

5.2.1	 Lagenbenadering	als	basis	voor	OPF
De lagenbenadering geldt als uitgangspunt voor het OPF. In de lagenbenadering wordt 
gekeken naar ondergrond, netwerken en occupatie. Water wordt daarin gezien als 
belangrijke bepaler van de ondergrond. Water is maar deels een mede-ordenend principe 
voor het beleid van de provincie, vooral als het gaat om grondwaterbeschermingsge-
bieden en boringsvrije zones. Voor keringen, waterkwaliteit en wateroverlast is het OPF 
sturend op hoofdlijnen en moeten lokale invullingen gegeven worden. 
Het waterschap geeft aan dat het OPF een belangrijk kader is om haar eigen beleid (zoals 
de keur) vast te leggen, maar dat zij in de praktijk niet werkt met de OPF in de hand als 
gids of leidraad.
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5.2.2	 Verantwoordelijkheden	en	taken	provincie	en	waterschap
Het is niet voor alle waterthemas duidelijk wie de (ook financieel) verantwoordelijke 
partij is. Het was vaak onduidelijk waar partijen verantwoordelijk voor waren en wie de 
lead nam in onderzoek en inbreng van kennis. Zodra dit in het proces onduidelijk was, 
bijvoorbeeld bij waterkwaliteit, ontstonden discussies tussen provincie en waterschap. 

5.3.3	 Het	OPF	als	momentopname	in	doorlopende	beleidsdiscussies
Tijdens de ontwikkeling van het OPF 2006 speelden ook over allerlei andere waterdossiers 
discussies. Een voorbeeld hiervan zijn de veiligheidsnormen van dijken. De discussies 
hierover liepen soms dwars door de discussies heen die in het kader van het OPF relevant 
waren. Ook stond een aantal themas nog in de kinderschoenen, zoals de wateropgave 
en de eisen die de KRW zou gaan stellen. Het OPF is voor veel wateraspecten daarom een 
momentopname. In de partile herziening zijn waterthemas bijvoorbeeld weer nader 
uitgewerkt.

Idealiter is er een doorlopend proces van overleg en afstemming om de gevolgen 
van voortschrijdend inzicht en nieuwe beleidslijnen (van EU of Rijk) adequaat te 
implementeren. De wettelijke planverplichting biedt echter ook wel weer een mooi en 
formeel moment om deze discussies te voeren en met elkaar onderwerpen af te stemmen 
en afspraken te maken voor de toekomst.

5.3 Het Watertoetsproces
Water is een belangrijk thema in het Omgevingsplan Flevoland, omdat het een integraal 
plan is waarvan een waterhuishoudingsplan onderdeel uit maakt. Water heeft dus 
vanaf het begin af aan de aandacht en heeft gedurende het gehele traject als thema 
meegespeeld. Een aantal waterthemas was in het vorige OPF (2000) al goed geregeld en 
behoefde alleen een actualisatie. Dit betreft de grondwater gerelateerde onderwerpen 
zoals de grondwaterbeschermingsgebieden voor de drinkwatervoorziening. 

In het kader van het OPF is een watertoets en SMB opgesteld. Omdat het waterschap 
de watertoets vooral beschouwt als procesinstrument, is in een drietal momenten 
voorafgaand aan de vaststelling van het OPF, door het waterschap een wateradvies 
opgesteld. 

In het OPF zijn deze themas op globale wijze verwerkt en later in de Partile herziening 
Omgevingsplan (Water, 2009) aangescherpt. De partile herziening, die in 2009 is 
vastgesteld, gaat volledig over wateronderwerpen, de KRW en WB21. Er is middels de 
partile herziening meer handen en voeten aan het thema gegeven dan in het OPF zelf. 
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Colofon

De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep 
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk 
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een 
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.

Projectgroep	Evaluatie	watertoets
Hilde Westera  Rijkswaterstaat Waterdienst, projectleider
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Nienke Siekerman Rijkswaterstaat Waterdienst
Jane Jagernath Rijkswaterstaat Waterdienst

Landelijke	Werkgroep	Watertoets
Jelte Bosma  Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter
Hilde Westera  Rijkswaterstaat Waterdienst, secretaris
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Nienke Siekerman  Rijkswaterstaat Waterdienst
Wim Zeeman  Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Dienst 

Landelijk Gebied
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Jane Jagernath  Rijkswaterstaat Waterdienst
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Frans Kwadijk Grontmij Nederland B.V., projectleider
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