De waterketen in Flevoland: Hoe ziet de toekomst er uit en
wat is daarin de rol van de provincie?
Flevoland is de nieuwste provincie van Nederland. Een enorme dynamiek in deze regio
maakt de provincie Flevoland tot een uitdagende en inspirerende werkgever. Als "nieuw
land" biedt Flevoland ongekende mogelijkheden. Een gebied waar doen en denken
samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. Stedelijke dynamiek gaat samen
met rust, ruimte en groen.
De afdeling Ruimte en Economie (RE) speelt proactief in op de ruimtelijk-economische
ontwikkelingen binnen Flevoland. Onze missie is “Ruimte creëren voor een
toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”.
De afdeling bestaat uit ongeveer 100 mensen en die werken interactief aan beleidskaders
voor de programmering en uitvoering van beleid dat is belegd bij andere organisaties of
afdelingen. De afdeling adviseert het bestuur over zes van de zeven kerntaken van de
provincies:
•Duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
•Milieu, energie & klimaat
•Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
•Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
•Regionale economie
•Culturele infrastructuur & monumentenzorg
Flevoland is een jonge en dynamische provincie en ligt letterlijk in het water. Water is
onze kracht en tegelijk willen we geen natte voeten. Kortom water is een boeiend en
indringend werkveld met veel partners. Samen met de Flevolanders maken we de weg vrij
voor een frisse blik op de problemen van vandaag, maar vooral ook op de kansen van
morgen. Dit doen wij door te faciliteren en aan te haken bij de kracht van de samenleving.
Waterketen
In Flevoland heeft de waterketen een gunstige uitgangssituatie. Het drinkwaterbedrijf kan
met relatief weinig inspanning drinkwater leveren van uitstekende kwaliteit. De
afvalwaterketen is goed georganiseerd en het gescheiden rioolstelsel functioneert prima.
Toch is er reden om een integrale toekomstgerichte beschouwing te maken van de
waterketen. Is de huidige organisatie van de waterketen ook op langere termijn optimaal?
De maatschappelijke kosten nemen langzaam toe en grote vervangingsinvesteringen dienen
zich aan, bijvoorbeeld als gevolg van bodemdaling. Hoe zit het precies met vervuilende
stoffen in ons afvalwater. Waar zitten economische kansen en hoe kunnen we grondstoffen
terugwinnen?
Wat zijn trends, hoe ziet de korte-middellange-lange termijn toekomst er mogelijk uit?

Wat zijn ontwikkelingen elders in de wereld en hoe pakken andere provincies in Nederland
hun rol?
Het gaat niet alleen om de verschillende onderdelen van de waterketen en de interactie
daartussen. We willen een brede beschouwing van gebruikte grondstoffen/materialen, de
invloed op ecosystemen, culturele en economische relaties, de gezondheidseffecten en de
beleving door mensen.
Daarbij is het van belang om vanuit die verschillende disciplines input te verzamelen en
verbanden tussen de waterketen en andere beleidsvelden inzichtelijk te maken.
Vanuit die systeembenadering kan de provincie een keuze maken voor beleidsinterventies.
Wij verwachten dat binnen de stage verschillende mogelijke interventies worden bedacht
en uitgewerkt.
Wie zoeken wij?
Wij stellen ons voor dat in een (afstudeer)stage een technische invalshoek wordt
gecombineerd met een bestuurskundig/maatschappelijke invalshoek.
Tijdsbestek:
April-september 2015
Tot slot:
De provincie biedt jaarlijks zo’n 40 MBO en HBO/WO studenten de mogelijkheid om
gedurende een bepaalde periode praktijkervaring op te doen en/of een afstudeeropdracht
uit te voeren.
Stagevergoeding
De stagiair ontvangt een stagevergoeding, mits hij een stage-overeenkomst heeft voor de
duur van ten minste twee maanden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het
niveau van de opleiding.
Reiskostenvergoeding
De stagiair kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de reiskosten in
overeenstemming met de vergoedingsregeling woon-werkverkeer. De stagiair kan geen
aanspraak maken op deze vergoeding als hij een studenten-Ov-jaarkaart bezit of daar
aanspraak op kan maken.
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