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Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050
weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel
Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk
Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door
autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering
onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk
verbeterd moeten worden.

Achtergrond
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 Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS)
gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te komen tot een
Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een samenhangende aanpak en
regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit kan worden
geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta’s voor de
voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw
en natuur in Zeeland.
Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de
uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-122018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin
Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd
om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar
wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en
gedragsbeïnvloeding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening
te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe)
zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten
worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om tot een Zeeuws
Deltaplan Zoet Water (ZDZW) te komen.

Relevante besluiten

GS

De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie
van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te
komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van
deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen in
het coalitieakkoord 2019-2023 “Samen verschil maken” opgenomen.
Op 7 april 2020 hebben GS de startnotitie voor het project
vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden.
Op 18 augustus 2020 hebben GS het, in de definitiefase, opgestelde
projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het
eindefasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het
project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter
instemming voorgelegd aan PS.

PS








Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven
bij ‘GS’)
PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse
opgaven” 15 november 2019: Zeeuws Deltaplan Zoet Water
benoemd als groot project.
PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie Zeeuws
Deltaplan Zoet Water” start van dit grote project.
Op 25 september 2020 heeft PS ingestemd met afronding van
de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en
planvormingsfase.
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Vanuit het projectbudget zijn in 2020 onder meer
bijdragen verleend voor:
 het uitvoeren van een praktijkonderzoek
“Ondergronds beregenen” door de stichting ter
exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve en
 de broedplaats Gemeente Schouwen
Ook zijn werkzaamheden met betrekking tot het project
Drainstore uit het projectbudget betaald. Zie verder
hieronder bij het beheeraspect “Geld”.
Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeksen planvormingsfase. In deze fase zijn het projectteam
en de werkgroep met name bezig met het (laten)
opstellen van bespreeknotities als bouwstenen voor het
ZDZW. De belangrijkste issues, te maken
keuzes/afwegingen worden in een kadernotitie
samengevat. De kadernotitie zal ook ingaan op de
selectie van prioritaire gebieden. De kadernotitie wordt na vrijgeven daarvan door GS en het DB van het
waterschap - voor consultatie voorgelegd aan de
achterbannen en bestuurders, waaronder ook de
Commissie Ruimte.
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Toelichting
vorige status:
Projectbudget voor het opstellen van het Zeeuws Deltaplan
Zoet Water is beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021 op de
begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020”
namelijk € 710.122 in 2020 en € 479.686 in 2021. Middels een
projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd
geadministreerd.
In 2020 zijn de volgende uitgaven verricht (of staan er nog
verplichtingen open):
 Bijdrage van € 111.730 voor het uitvoeren van een
praktijkonderzoek “Ondergronds beregenen” door de
stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve.
 Werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore
voor een bedrag van € 100.000
 Bijdrage van € 303.645 aan de broedplaats Gemeente
Schouwen
 Diverse onderzoekingen/verkenningen en communicatie
€ 131.000
Met betrekking tot het, voor de uitvoering van het Zeeuws
Deltaplan Zoet Water benodigde, budget en het provinciaal
aandeel hierin, zijn wij in gesprek met de andere betrokken
overheden.

Organisatie

vorige status:
Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd
en operationeel. Vanaf 5 januari j.l. is een nieuw projectleider
gestart. De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af
van hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen
van het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur
Programma’s en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt
over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede
in relatie tot de ambtelijk opdrachtnemer (AON).
Overeenkomstig het advies van Control zullen deze afspraken,
nu er een nieuwe projectleider is, nader geconcretiseerd en
vastgelegd worden. Hiermee worden onduidelijkheden in de
governance van het project voorkomen.
Inmiddels is besloten om de rol van de AOG te beleggen bij de
directeur Programma’s en Projecten. In de praktijk is dit
gedelegeerd, maar wijkt daarmee niet meer af van de afspraken
in het handboek. Bovenstaande opmerkingen vanuit Control
komen daarmee te vervallen.

Risico's

vorige status:
Binnen het projectplan zijn risico’s onderkend met name qua

kwaliteit en tijd. Deze risico’s zijn aangedragen en besproken
binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS vastgelegd.
Nu er een nieuwe projectleider is aangesteld, zaI in het eerste
kwartaal 2021 een risicosessie plaatsvinden. De uitkomsten van
deze risicosessie zullen worden opgenomen in Naris en worden
verwerkt in de daarop volgende kwartaalrapportage.

Kwaliteit

vorige status:
In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie
(geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering
reeds aangegeven. Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid
gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het
proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van
onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in
samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het
betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft
hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent.
Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten
gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en
vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten
aan een of meer mensen buiten het proces/project).

Informatie

vorige status:
Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd worden aan
Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het
waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met
de andere betrokken partijen vindt plaats via het OZO themaoverleg Klimaat, Energie & Milieu en de PCGR. Aan het OZO
thema-overleg wordt deelgenomen door bestuurders en
ambtenaren van Provincie, waterschap en gemeenten.
Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid (met
bijvoorbeeld Evides en/of Rijkswaterstaat) om tot een goede
afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen.
In Provinciale Staten en vanuit het bestuurlijk kernteam
klimaatadaptatie is de vraag gekomen hoe gemeenten
bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Ambtelijk zijn er drie
gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep; in het eerste
kwartaal 2021 zal met hen de bestuurlijke vorm van
betrokkenheid worden besproken. Hierbij kan aan een ad-hoc
uitbreiding op het kernteam klimaatadaptatie en/of het OZO
thema-overleg worden gedacht.
Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water
zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene
Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt
voorafgegaan door een gezamenlijke openbare
consultatieronde.

Tijd

vorige status:
In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de planning
een aantal maanden is opgerekt ten opzichte van de, in de
startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 2021 zal
het project tot eind oktober 2021 doorlopen. Doordat de planning
meer ruimte heeft is de status nu naar groen gegaan.

volgens planning
dreigt te overschrijden
planning overschreden

