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Inhoudelijk
Aanleiding

Brief GS van 9 juli 2019 met statenvoorstel Notitie netwerksturing
Klimaatadaptatie.
In 2014 is het nationale Deltaprogramma gepresenteerd, een visie van de
gezamenlijke overheden in Nederland op de vraag hoe Nederland zich
beschermt tegen klimaatverandering. In 2050 moet de ruimtelijke inrichting
van Nederland voorbereid/aangepast zijn op de gevolgen van
klimaatverandering, zodat extreem weer niet tot grote schade en
maatschappelijk ontwrichting leidt.
Klimaatadaptatie is in het coalitieakkoord 2019-2023 benoemd als
strategische opgave. Eind 2020 moet er een Klimaatadaptatie Strategie
Zeeland (KaSZ) zijn geformuleerd en geborgd, die vervolgens via concrete
maatregelen wordt uitgevoerd. GS willen dit doen samen met alle relevante
netwerkpartners.
Noot: de opgave Klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van de provinciale
maatschappelijke opgave ‘Klimaatadaptatie’, waaronder tevens het Zeeuwse
Deltaplan Zoetwater en de Herijking van het Deltaprogramma vallen.

Bevoegdheid en rollen

PS en GS
De rollen zoals beschreven in bijlage 1, notitie netwerksturing
Klimaatadaptatie:
Reguleren
Regisseren
Stimuleren
Faciliteren
Loslaten
Nu is het zaak dit te vertalen naar de veranderende werkwijzen van PS ten
aanzien van de strategische opgaven.
Met de notitie netwerksturing Klimaatadaptatie geeft PS verder richting d.m.v.
het formuleren van wensen en bedenkingen ten aanzien van het proces.

Inhoudelijk
In het proces zijn op dit moment nog twee momenten voorzien (januari 2020
en najaar 2020) voor het tussentijds nader richting geven aan de
opgavenkoers middels wensen en bedenkingen (zie notitie netwerksturing
Klimaatadaptatie)
Volgens de veranderende werkwijzen is er altijd mogelijkheid tot tussentijds
informeren, beoordelen en bijstellen (controleren)
Wat is het voorstel?

GS doen een procesvoorstel aan PS om samen met externe partners de
maatschappelijke opgave Klimaatadaptatie op te pakken en op te stellen. De
samenwerking met externe partners is cruciaal gelet op de strategische
opgave klimaatadaptatie; de netwerkpartners zijn vermeld in bijlage 1, onder
b.
In het dictum besluit PS de notitie netwerksturing Klimaatadaptatie Zeeland
vast te stellen als Provinciaal Agenderend en Kaderstellend document voor
het college van GS.
Met kaderstelling wordt in deze fase van het proces bedoeld, dat u instemt
met de start en de aanpak van het proces en wat de PS-rollen zijn in het
proces.
Het statenvoorstel kan begeleid worden door een PS-brief met wensen en
bedenkingen.

Controle en monitoring

Het proces wordt in gezamenlijkheid bepaald en uitgevoerd. Met name voor
de risicodialoog wordt een open proces beoogd.
Daarnaast worden PS actief geïnformeerd door GS in de commissie
Strategische Opgaven bij het agendapunt ”mededelingen van
gedeputeerden”
Belangrijke richtinggevende uitspraken worden voorgelegd aan PS.
Bij deze netwerknotitie is voorzien dat PS nog twee maal wensen en
bedenkingen kunnen geven in:
januari 2020:Hoofdlijnennotitie op basis van bundelen resultaten
risicodialoog
najaar 2020: Hoofdlijnennotitie t.b.v. concept KaSZ voor consultatie
achterbannen)
Eind 2020 is er een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland opgesteld door alle
betrokkenen via het proces van netwerksturing. De procesresultaten worden
tussentijds gedeeld met PS.
In het voorjaar 2021 wordt de definitieve KaSZ voorgelegd aan Staten,
Raden en AV (Waterschap). Op basis van dit besluit kan de KaSZ worden
geborgd in beleid.

Toelichting

Netwerk
De netwerkpartners zijn Zeeuwse gemeenten, Veiligheidsregio,
Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Natuur- en milieuorganisaties,
ZLTO, Recreatieorganisaties, Woningbouwverenigingen, bedrijfsleven, GGD.
Daarnaast zijn individuele ondernemers en initiatiefnemers betrokken.
In 2014 hebben de Zeeuwse overheden al besloten tot nauwe bestuurlijke
samenwerking in de zgn. ‘Waterochtend’ met als doel te komen tot een
gezamenlijke Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. De ‘Waterochtend’ wordt
hiertoe ondersteund door een bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie.

Inhoudelijk
Het karakter van het netwerk is open. De overheden zijn structureel
verbonden aan de activiteiten, terwijl andere partijen bij delen van de opgave
of enkel bij projecten betrokken zijn.
De rol van de provincie verschilt afhankelijk van de stappen in het te
doorlopen proces en zijn per procesfase beschreven.
Instrumenten
Bij de KaSZ hoort een beleidskader en uitvoeringsprogramma. Hier komen
een aantal instrumenten van de provincie samen.
- Normering: De provincie stelt normen vast voor de regionale
waterkeringen.
- Ruimtelijke ordening: Verankering van de KaSZ in de omgevingsvisie
en –verordening
- Subsidies; Er zijn al een aantal subsidieprogramma’s gestart. De
zoetwaterprojecten worden d.m.v. cofinanciering met EU-geld
gesubsidieerd.
Wensen en bedenkingen

Kosten en dekking

Voor het formuleren van een brief van PS aan GS met wensen en
bedenkingen; bespreken in de volgende volgorde:
1) Via het Deltaprogramma wordt via een aantal stappen naar een
Klimaatadaptatie Strategie Zeeland toegewerkt. De eerste stap is het
uitvoeren van klimaatstress-testen. Wensen en bedenkingen over deze
stap?
2) Tweede stap: het voeren van de risicodialoog: wensen en bedenkingen
over deze stap?
3) Derde stap: Opstellen van de strategie en het uitvoeringsprogramma;
wensen en bedenkingen over deze stap?
4) Heeft u wensen en bedenkingen ten aanzien van het netwerk zoals het
in de stukken is geformuleerd? Zijn dit in uw ogen alle relevante
netwerkpartners? (Zie de groene kaart: krachtenveld-analyse)
5) Heeft u wensen en bedenkingen over hoe de controle en monitoring
wordt geregeld?
6) Heeft u wensen en bedenkingen ten aanzien van de instrumenten?
7) Wensen en bedenkingen ten aanzien van de planning?
De financiële doorvertaling van de Strategische Opgave Klimaatadapatie
wordt via de Zomernota 2019 en begroting 2020 voorgelegd aan PS.
PS hebben in de begroting 2019 al middelen beschikbaar gesteld om te
werken aan klimaatadaptatie. Voor het proces voor het opstellen van de
klimaatadaptatie strategie, inclusief risicodialoog is €250.000,- beschikbaar
tot en met 2020.
Er wordt een extern communicatiebureau ingeschakeld voor het begeleiden
van het te doorlopen proces van de risicodialoog. De kosten worden
geraamd op €100.000,- en worden gedekt uit bestaande budgetten binnen de
opgave Klimaatadaptatie.
Voor het Zeeuws Deltaplan zoetwater (=bouwsteen opgave Klimaatadaptatie,
gereed begin 2020) wordt dit najaar ook een proces in gang gezet. Via de
Zomernota worden PS hierover nader geïnformeerd.
De kosten voor lopende uitvoeringsprojecten (zoals proeftuin zoetwater en
bestaande subsidieregelingen) zijn opgenomen in de meerjarenbegroting en
vallen buiten dit statenvoorstel.

Planning

De planning is uitgewerkt in bijlage 1 ‘Notitie netwerksturing
Klimaatadaptatie, pagina 3, onder punt e.
Het stappenplan om te komen tot een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland is
schematisch weergegeven in de Roadmap Klimaatadaptatie (bijlage 1,
pagina 5). De belangrijkste stappen zijn:
Uitvoeren van Klimaatstresstesten door alle Zeeuwse overheden,
uiterlijk medio 2019 (agenderen)
Voeren van Risicodialoog, najaar 2019 (richting geven)
Opstellen Strategie en uitvoeringsprogramma (richting geven)
Consultatie achterbannen concept KaSZ (richting geven)
Vaststellen KaSZ in Raden, Staten en AV (kaderstellen)

Overige informatie

Deze Strategische opgave heeft een relatie met de Strategische Opgaven
Energietransitie en Omgevingsvisie.

