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Voorstel  

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op onderstaand voorstel aan AB: 

1. kennisnemen van de reactienota Blauw Omgevingsprogramma; 

2. kennisnemen van het Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027; 

3. vaststellen van het Blauw Omgevingsprogramma.  
 

Inleiding 

Op 25 november 2020 is het ontwerp Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 (het 

BOP), ons waterbeheerprogramma nieuwe stijl, vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Het ontwerp BOP heeft in de periode van 22 maart tot en met 3 mei ter inzage gelegen. 

In de voorliggende reactienota zijn de zienswijzen beantwoord en is aangegeven waar en 

hoe het tot wijzigingen leidt in het Blauw Omgevingsprogramma. Voorgesteld wordt het 

BOP op 22 november door het algemeen bestuur vast te stellen.  

 

Beoogd effect 

Met dit waterbeheerprogramma “nieuwe stijl” kijken we zoveel mogelijk naar de 

verbindingen tussen onze eigen doelen en maatschappelijke opgaven. Het BOP is 

hiermee als verplicht instrument onder de Omgevingswet ook de tactische vertaling van 

de BOVI voor de periode 2022-2027. Dit doen we door in de geest van de Omgevingswet 

het gebied centraal te stellen en door samen te werken met onze partners aan 

geïntegreerde gebiedsopgaven vanuit de waterprincipes van de BOVI2050. Met de 

uitvoering van het Blauw Omgevingsprogramma geven we invulling aan de duurzame 

ontwikkeling van het waterbeheer. 
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Argumenten 

1.1 Het Blauw Omgevingsprogramma heeft zes weken ter inzage gelegen. 

Zoals vastgesteld in artikel 3.2 van de (provinciale) Waterverordening Waterschap Vallei 

en Veluwe en in artikel 2 lid 2 van de Inspraakverordening Waterschap Vallei en Veluwe 

2013 heeft het waterbeheerprogramma zes weken ter inzage gelegen. Een ieder heeft 

hiermee de mogelijkheid gekregen om in te spreken.  

Onze partners zijn actief geïnformeerd over de ter inzage legging. 

 

1.2 De ter inzagelegging heeft geleid tot 18 zienswijzen. 

De 18 binnengekomen zienswijzen zijn afkomstig van 26 gebiedspartijen, sommige 

zienswijzen waren namelijk afkomstig van meerdere partijen. De zienswijzen zijn divers 

van aard, en ingediend door verschillende partijen waaronder twee inwoners en een 

aantal belangenpartijen zoals de Bekenstichting, LTO en Sportvisserij. Van 

medeoverheden zijn alleen enkele voorstellen binnengekomen waarvan een aantal tot 

een ambtshalve wijziging hebben geleid.  

We hebben de insprekers de gelegenheid gegeven om hun zienswijze ambtelijk toe te 

lichten, dit heeft geleid tot verschillende gesprekken waarin we ook direct een aantal 

samenwerkingsmogelijkheden verder hebben verkend.  

 

1.3 Het BOP is onder de covid-19 omstandigheden tot stand gekomen via een relatief 

uitgebreid participatieproces.  

Als vervolg op het participatieve proces (uitnodigend en uitgenodigd worden) van onze 

BOVI hebben wij in het maakproces van het BOP, ondanks covid-19, op verschillende 

momenten gesproken, en/of contact gezocht, met onze gebiedspartners. Hierover is door 

onze partners waardering uitgesproken. We hebben, in lijn met het waterprincipe 

partnerschap als watermerk, verbinding gezocht met de gebiedsopgaven van onze 

partners en vertaald naar de gebiedsprogramma’s. 

 

1.4 De ter inzage periode is afgestemd met de regionale waterprogramma’s en het 

nationaal waterprogramma.  

De ter inzage legging van provincie Utrecht en Gelderland van de regionale (bodem- en) 

waterprogramma’s en het nationaal waterprogramma heeft ook afgelopen maanden 

plaatsgevonden. In deze programma’s zijn onze KRW doelen opgenomen. De ter 

inzagelegging van deze genoemde plannen heeft niet geleid tot aanpassingen voor het 

BOP. 

 

2.1 De zienswijzen zijn mede een uitnodiging tot samenwerken.  

De binnengekomen zienswijzen hebben tot een beperkt aantal, relatief kleine, 

aanpassingen in het BOP geleid. Daarbij opgemerkt dat een groot deel van de 

zienswijzen vooral gericht zijn op het vervolg van het BOP wanneer de doelen vertaald 

worden naar maatregelen. Veel partijen hebben de ter inzage legging van het BOP ook 

benut om formeel aandacht te vragen voor verschillende thema’s en kunnen ook gezien 

worden als een uitnodiging om bij de uitvoering verder samen te werken.  
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Kanttekeningen 

1.1 Het BOP heeft een relatief hoog abstractieniveau.  

Anders dan voorgaande waterbeheerprogramma’s hebben we onze doelen vrij breed 

omschreven om flexibel en adaptief te kunnen zijn. Dat vertaalt zich in abstracte doelen. 

We zien dat veel zienswijzen uitgebreid zijn en een hoog detailniveau kennen wat niet 

past bij het abstractieniveau van het BOP. Hierdoor zijn de gevolgen voor het BOP 

relatief beperkt. 

Ondanks dat de zienswijzen niet tot veel aanpassingen hebben geleid hebben we naar 

aanleiding van de zienswijzen waardevolle gesprekken gehad met meerdere insprekers. 

Op basis van de gesprekken zijn nieuwe verbindingen gelegd en nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst verkend.  

 

1.2 Gebiedspartners blijven betrekken bij het realiseren van de gebiedsopgaven. 

Verschillende gebiedspartners hebben aangegeven graag in de uitwerking betrokken te 

blijven. Dit zullen we, in lijn met ons nog vast te stellen participatiebeleid, ook doen. Dit 

vraagt een verantwoordelijkheid richting de toekomst bij de uitvoering van onze opgaven 

van het BOP voor de ambtelijke organisatie.  

 

Financiën 

Voor de financiering van het BOP 2022-2027 zijn de lopende programma’s kaderstellend. 

Het uitvoeren van de doelen en ambities van het BOP past daarmee binnen de lijn van de 

meerjarenbegroting. Als onderdeel van de begrotingscyclus houden we de 

gebiedsprogramma’s periodiek tegen het licht en actualiseren we deze waar nodig. 

 

Vervolg 

Na vaststelling van het Blauw Omgevingsprogramma door het algemeen bestuur worden 

gebiedspartners hierover geïnformeerd.  

 

Bijlagen 

1. Reactienota Blauw Omgevingsprogramma; 

2. Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027.  

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

Advies commissie 

 


