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- instemmen met en het aangaan van de
Samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 2022-2027
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voor het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst
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Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een SOKZWD. De uitgangspunten zijn op 1 juni 2021 aan GS voorgelegd.
Nu ligt de definitieve SOK ZWD voor besluitvorming voor.
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Overwegingen en advies
Aanleiding
In november 2020 heeft het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta op hoofdlijnen ingestemd
met de voorgestelde nieuwe werkwijze van het samenwerkingsverband overeenkomstig het
door Houtekamer en van Kleef opgestelde plan van aanpak. Hierna is opdracht aan het
kwartiermakersteam ZWD gegeven om binnen de kaders uit het plan van aanpak
(formatieomvang en begroting) nader uitwerking te geven aan de werkwijze van het
samenwerkingsverband ZWD en de hiervoor noodzakelijke afspraken vast te leggen in een
Samenwerkingsovereenkomst 2022-2027 (SOK-ZWD).
Het samenwerkingsverband heeft als ambitie geformuleerd:
De Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in
gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van
klimaatverandering.
In de SOK-ZWD worden de afspraken vastgelegd die bij de nieuwe werkwijze horen zodat
voortvarend gewerkt kan worden aan de gestelde ambitie.
De SOK-ZWD loopt van 2022 ten en met 2027. Voor deze termijn is gekozen omdat in 2027
de tweede herijking van het nationale Deltaprogramma wordt vastgesteld.
De uitgangspunten van de SOK-ZWD zijn eerder aan u voorgelegd. Nu ligt de SOKZWD integraal ter besluitvorming voor.
Kernpunten van de SOK-ZWD zijn:
Penvoerderschap van het samenwerkingsverband wordt ingevuld door
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Personele ondersteuning van het voorzitterschap van het Gebiedsoverleg (“GO”)
wordt ingevuld door de provincies (continuering van de huidige situatie)
Ondertekenende partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanstelling van de
(onafhankelijke) programmamanager; dat wil zeggen dat de programmamanager
wordt gefinancierd uit het gezamenlijke werkbudget van het GO-ZWD
Looptijd: samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2027
Jaarlijks (her)bevestiging van budget en formatie op basis van het jaarlijks vast te
stellen werkplan
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten verbinden zich met ondertekenen
overeenkomst aan het leveren van financiële inzet en bijbehorende benodigde
formatie voor het werkteam. Voor de provincies is dat, aanvullend op de personele
ondersteuning van het voorzitterschap, 0,5 fte
Gevraagde inzet provincie (s)
Voorheen droeg de provincie die de voorzitter leverde de inzet voor de ondersteuning van de
voorzitter, het zgn bestuurlijk secretariaat (bestuurlijk secretaris, ondersteuning en
projectmedewerker). In de nieuwe werkwijze is besloten om:
De rol van bestuurlijk secretaris te laten vervallen
De personele inzet jaarlijks als provincies gezamenlijk te financieren en los te
koppelen van de provincie die daadwerkelijk de voorzitter levert.
De programmamanager uit het gezamenlijke ZWD budget te financieren
Voor het werkteam gezamenlijk door de provincies 0,5 fte, te leveren.
De totale personele bijdrage van de provincies aan het GO-ZWD is hiermee niet gewijzigd.
Gezamenlijke financiering door de provincies:
Inzet vanuit provincies werkteam
0,5 fte (€ 49.500,-)
Junior beleidsmedewerker
0,8 fte (€ 60.000,-)
Secretariële ondersteuning
0,4 fte (€ 32.000,-)
Totaal € 141.500,-.
Dit betekent per provincie een bijdrage van € 47.167,-. Financiering van de personele
bijdrage wordt voorzien vanuit het bestaande salarisbudget.
Als wij als provincie Zeeland de personele inzet (deels) leveren, verdienen wij als provincie in.

2

Daarnaast dragen wij als provincie materieel bij aan het werkbudget van het werkteam met
jaarlijks een bijdrage van € 45.000-. Dit is al structureel geregeld.
Ondertekening
Het streven is om de SOK-ZWD op 2 december, in de vergadering van het gebiedsoverleg
ZWD te ondertekenen.
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Consequenties besluit

Financiële consequenties
Materieel
Jaarlijks stelt het Gebiedsoverleg de financiële bijdrage van partijen vast voor het werkbudget
ten behoeve van de uitvoering van het gezamenlijke werkprogramma.
De jaarlijkse bijdrage vanuit de Provincie Zeeland aan het samenwerkingsverband blijft in
2022 gelijk aan de bijdrage in 2020 (€ 45.000,-). De bijdrage aan het Gebiedsoverleg ZWD is
opgenomen in de provinciale meerjarenbegroting, uit begrotingspost 79380 – kosten
Gebiedsoverleg ZWD.
Personeel: ondersteuning voorzitter
Tot 2021 maakte de Provincie Zeeland kosten (inzet capaciteit) voor ondersteuning van het
voorzitterschap van het Gebiedsoverleg ZWD. Deze bestond uit een bestuurlijk secretaris
(0,5 fte), junior beleidsmedewerker/beleidsondersteuner (0,8 fte) en secretariële
ondersteuning (0,4 fte).
In de nieuwe situatie komt de rol van de bestuurlijk secretaris te vervallen. Verder draagt elke
provincie in gelijke mate bij aan de kosten van de ondersteuning van de voorzitter. Ongeacht
of de desbetreffende provincie ook daadwerkelijk de voorzitter levert.
Dit betekent dat in plaat van eens in de zes jaar de volledige kosten te dragen nu een
jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd.
Personeel: aanvullende werkcapaciteit
Aanvullende werkcapaciteit wordt in de nieuwe situatie gerealiseerd door inzet van
seniormedewerkers die door gemeenten, provincies en waterschappen geleverd gaan
worden. Voor de provincies betekent dit inzet van 0,5 fte a €49.500 per jaar.
Omdat de kosten hiervoor gelijk zijn aan de kosten voor de bestuurlijk secretaris blijft het
totale kostenplaatje voor de provincies gelijk.
Programmamanager
De aangestelde programmamanager wordt door alle betrokken partijen gefinancierd vanuit
het eerder genoemde werkbudget (jaarlijkse provinciale bijdrage van € 45.000,-). Dit leidt dan
ook niet tot aanvullende kosten voor de provincie.
Wijze van financiering
Financiering van de personele bijdrage wordt voorzien vanuit het bestaande salarisbudget in
de provinciale begroting. Ook in het verleden en heden (twee van de zes jaar) werd/wordt
vanuit de ambtelijke organisatie capaciteit ingebracht. Deze is in financiële omvang
vergelijkbaar met de jaarlijkse bijdrage die met de totstandkoming van de SOK dient te

worden geleverd, De financiering is daarmee reeds begroot in de bestaande salarisbegroting
en zal ook vanuit dit budget worden bekostigd. Vanuit de afspraken zoals vastgelegd in de
SOK-ZWD wordt de personele bijdrage geleverd door inzet van capaciteit, dan wel door
afkoop van de kosten die daarmee gemoeid zijn (wanneer een andere provincie deze
capaciteit levert).
Op het moment dat personeel vanuit de provinciale organisatie een of meerdere van
bovenstaande genoemde rollen invult, dan levert dit daarmee tevens een inverdieneffect op.
Voorstel is om dit inverdieneffect ten gunste te laten komen van het salarisbudget voor
eventuele inhuur van vervanging.

Juridische consequenties
De SOK-ZWD regelt de werkwijze en financiering van de samenwerking in de Zuidwestelijke
Delta onder de koepel van het gebiedsoverleg ZWD.
De afspraken gelden tot 2027. Jaarlijks vindt op basis van een werkplan de besluitvorming
van de continuering van de inzet plaats.
Deelname aan het samenwerkingsverband door partijen gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing

