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Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

statenstukken
statenstukken

Met onderliggend voorstel wordt het grote project Zeeuws Deltaplan Zoet water formeel gestart.
In de opgestelde startnotitie zijn doel, scope en aanpak van het project beschreven.

Wat willen we bereiken?
Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een
toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017
geleid tot een breed gedragen motie van uw Staten, waarin u het college van Gedeputeerde
Staten (GS) heeft gevraagd om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws
Deltaplan Zoet Water. Doel van dat Deltaplan is om tot een samenhangende aanpak en regie
voor voldoende zoet water en waterkwaliteit te komen. Dit vanuit het vitale belang van de
vruchtbare delta’s voor de wereldvoedselproductie en het in stand houden van de reguliere
zoete landbouw in Zeeland.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Resultaat van het samenwerkingstraject met relevante stakeholders zal een breed gedragen
Zeeuws Deltaplan Zoet Water zijn, inclusief kansenkaart en uitvoerings- en subsidieprogramma.
Het plan geeft richting aan de inspanningen van betrokken partijen en individuele
zoetwatergebruikers en biedt uitzicht op een weerbaar Zeeland in 2050 met betrekking tot de
zoetwatersituatie.
Wat doen we daarvoor?
Het project Zeeuws Deltaplan Zoet Water is in de zomernota 2019 opgenomen en daarbij
aangemerkt als groot project vanwege het belang voor de regionale economie en de verwachte
omvang van investeringen die daarmee (op termijn) gemoeid kunnen zijn. Eerste stap in een
groot project is het opstellen van een startnotitie, die u bijgevoegd vindt. In de startnotitie is de
opzet en aanpak van het project nader beschreven.
Wat zijn de klimaateffecten?
Met het project wordt uitvoering gegeven aan de Klimaatadaptatiestrategie van Zeeland ten
aanzien van het specifieke onderdeel zoet water. Doel is Zeeland weerbaar te maken m.b.t. de
effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie.
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Wat mag het kosten?
Vanuit de bestaande begroting zijn middelen beschikbaar binnen doelstelling 080104 om uitvoering te geven aan
de acties uit de startnotitie. Dit betreft middelen in het uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat en de middelen
die in de zomernota 2019 zijn toegekend voor de Proeftuin Zoetwater en het onderzoek ‘vasthouden en
aanvoeren zoetwater’. Via een meerjarige begrotingswijziging worden deze middelen geraamd binnen de
doelstelling van de grote projecten. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 885.122 en voor 2021 € 341.273.
De huidige capaciteit om uitvoering te geven aan de acties uit de startnotitie is op dit moment niet toereikend.
Instemming met deze startnotitie heeft als consequentie dat middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de
capaciteit voor het grote project op orde te brengen. Daarom leggen wij in de voorjaarsnota een voorstel voor om
2 FTE aanvullende capaciteit aan het groot project toe te kennen. Dit betreft 1 FTE voor een projectleider
(projectmanager) en 1 FTE voor een adviseur water. De kosten hiervan bedragen in 2020 € 126.000 en voor de
jaren 2021 t/m 2023 € 221.000.
Op het moment dat besluitvorming voorligt voor de overgang naar een volgende fase van het groot project, zal
aan het besluit een dekkingsvoorstel (inclusief uitvoeringscapaciteit) worden toegevoegd voor de acties uit die
fase. Daarin worden de bestaande (resterende) middelen binnen het groot project betrokken. Daarnaast staan
middelen voor (vervolg-)pilots en projecten geprogrammeerd in de doorkijk van de investeringsagenda.
Afhankelijk van de uitkomsten en richting die wordt verkregen uit het groot project, zullen wij voor de
bestedingsgerede projecten in de reguliere programmeringsrondes van de investeringsagenda voorstellen doen
voor toekenning van middelen aan deze projecten.
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort )
Er wordt geen aanvullende externe inhuur gevraagd.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 april 2019, nr. 20010817;
besluiten:
-

-

in te stemmen met de start van het groot project Zeeuws Deltaplan Zoet Water, zoals beschreven in de
bijgevoegde 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.
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