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Inhoudelijk
Aanleiding

Opstellen van een Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW) samen met
stakeholders (PS-motie november 2017 en coalitieakkoord ‘Samen verschil
maken’ 2019-2023. Het ZDZW bouwt voort op de Proeftuin Zoet Water.
GS stellen Provinciale Staten voor het Deltaplan Zoet Water 2021 aan te
merken als een Groot Project.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?





Toelichting

Instemmen met de start van het Groot Project Deltaplan Zoetwater zoals
beschreven in de startnotitie en voor wat betreft de uitvoering van de
acties uit de startnotitie – onder voorbehoud van besluitvorming over het
toekennen van de benodigde aanvullende capaciteit, zoals wordt
voorgesteld in de Voorjaarsnota 2020;
De programmabegroting meerjarig wijzigen, zodat de voor het project
beschikbare middelen binnen de doelstelling van de grote projecten
worden geraamd.

Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet
water en een toenemend risico op mindere beschikbaarheid. Doel van het op
te stellen Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar
tegen zoetwater-tekorten te maken.
Aanpak
Gelet op het belang voor de regionale economie en de verwachte omvang
van de investeringen die daarmee (op termijn) gemoeid kunnen zijn, is het
voorstel om het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water aan te merken als Groot
Project.
 Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water kenmerkt zich meer als
proces/samenwerkingsprogramma dan als project. Het format voor
de startnotitie is om deze reden aangevuld met een actoren- en
krachtenveldanalyse en de relaties met andere projecten/processen.

Inhoudelijk
Doel Zeeuws Deltaplan Zoet Water
Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten maken, aansluitend bij de
ambitie in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ) om Nederland in 2050
weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken.
Beoogd resultaat
- Kansenkaart voor regionale watergebruikers;
- Een breed gedragen strategie om Zeeland in 2050 weerbaar te
maken tegen zoetwatertekorten;
- Uitvoeringsprogramma voor betrokken partijen voor de perioden
2021-2027, mede als inzet voor (landelijke) discussies rond aanpak
en verdeling van middelen;
- Een subsidieprogramma, gericht op de uitvoering van
perspectiefvolle maatregelen.
Fasering en planning ZDZW:
 Initiatieffase – maart 2020
 Definitiefase – maart 2020-mei 2020
 Onderzoeksfase – mei 2020-december 2020
 Vaststellen definitief ZDZW 2021 inclusief uitvoeringsprogramma
2021-2027 en subsidieprogramma – mei 2021
 Nazorgfase: regelen van benodigde capaciteit en organisatie voor de
uitvoering van het ZDZW – juni 2021
Betrokkenheid PS
Op grond van de aanduiding als Groot Project besluiten PS over de
faseovergangen en de scope/tijd/geld voor de vervolgfase(n).
Over de voortgang van het project wordt per kwartaal aan PS gerapporteerd
via de reguliere kwartaalrapportages Grote Projecten
- Gelet op de doorlooptijd tussen het GS-besluit en het PS-besluit, zal
om vertraging in het project/proces te voorkomen met de start van
een nieuwe fase niet gewacht worden op het PS-besluit.
- Het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water is een buitenwettelijk plan dat
alleen de betrokken partijen bindt, er wordt vooralsnog vanuit gegaan
dat inspraak op het ontwerp Deltaplan niet nodig is.
Risico’s
- Doelen en verwachtingen tussen de partijen kunnen verschillen;
- Onduidelijkheid m.b.t. relaties met andere lopende processen;
Beheersmaatregel voor de bovenstaande risico’s is het opstellen van de
startnotitie, waarin doel, aanpak en afstemming duidelijk beschreven zijn.
- Capaciteit en prioriteit bij al de betrokken partijen;
- Beschikbaarheid van voldoende financiële middelen vormt een risico;
Beheersmaatregel voor deze risico’s is het projectplan, in welk kader de
benodigde capaciteit en middelen nader worden onderbouwd en concrete
afspraken met andere betrokken partijen worden vastgelegd.
Organisatie
- Er is een interne provinciale werkgroep en een externe werkgroep
Provincie, Waterschap, ZLTO en gemeenten (Tholen, met overige
gemeenten als agendalid, ook natuurbeheer organisaties zijn
agendalid.
- Voor bestuurlijke afstemming zal aansluiting worden gezocht bij de
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ).
- Kort na de start van het project zullen één of meer open
bijeenkomsten worden georganiseerd voor andere betrokken
partijen.

Inhoudelijk
Actoren- krachtenveldanalyse
- Provincie voert regie en heeft een faciliterend en ondersteunende rol,
waar nodig kan de Provincie reguleren d.m.v. de Omgevingsvisie en
Omgevingsverordening.
- Waterschap draagt verantwoordelijkheid voor het waterbeheer en de
uitvoering van eventueel benodigde maatregelen in het
watersysteem of (grond) waterbeheer.
- Agrarische sector heeft als zoetwatergebruiker een groot belang en
kan een drijvende kracht vormen in het proces, dit geld voor het hele
agribusiness complex.
- De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zorgplichten
m.b.t. afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Bij een enkel onderdeel, de alternatieve zoetwatervoorziening
Volkerak-Zoommeer, zijn buiten Zeeland ook de provincies ZuidHolland en Noord-Brabant betrokken.
Relatie met andere projecten en processen
Het ZDZW bouwt voort op de Proeftuin Zoet Water en is ook gerelateerd aan
andere projecten, zoals o.a. Zuidwestelijke Delta, Klimaatadaptatie Strategie
Zeeland, Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, grensoverschrijdende project
Grensvisie, Robuust watersysteem Zeeuws Vlaanderen en het Deltaplan
agrarisch waterbeheer/Gebiedsdocument Agrarische wateropgave Zeeland.
Kosten en dekking

Projectbudget is beschikbaar via de bestaande budgetten voor 2020 en 2021
in het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie.
- €105.674,- via budgetnummer 76326, drainstore (2020);
- €1.120.721 op budgetnummer 79333, zoetwater (€779.448 in 2020,
€341.273 in 2021).
In de voorjaarsnota is het voorstel opgenomen om voor 2 FTE aanvullende
capaciteit aan dit project toe te kennen, dit betreft voor 2020 een bedrag van
€126.000 en voor de jaren 2021 t/m 2023 €221.000.
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