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Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Het college van gedeputeerde Staten biedt het Zeeuws Deltaplan Zoet Water ter vaststelling
aan. Met onderliggend voorstel, het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma en eindefasedocument, wordt de onderzoeks- en planvormingsfase
van het grote project Zeeuws Deltaplan Zoet Water afgerond en gaat het project over naar de
volgende fase, de nazorgfase. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en het eindefasedocument
wordt met dit statenvoorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd.
In deze nazorgfase vindt de overdracht van de projectresultaten plaats; het projectresultaat
wordt formeel geaccepteerd door de ambtelijk opdrachtgever en/of de beheerder. Met het
besluit tot de start van de nazorgfase kan GS uitvoering geven aan de laatste handelingen en
zijn er conform het “Handboek Projecten en Programma’s” geen statenbesluiten meer vereist.
Zodra de projectresultaten zijn overgedragen is het groot project ook formeel beëindigd
(décharge), de beoogde einddatum is eind november 2021.

statenstukken

Verdere voortgang op de uitvoering zal worden gerapporteerd via de reguliere planning &
control-cyclus binnen het programma Energie op klimaat!.

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 is een breed gedragen
Zeeuws Deltaplan Zoet Water, 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?

Uitvoering van de, in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water, opgenomen zoetwatermaatregen is
voorzien vanaf 2022 onder programma 8 Energie op klimaat! onder doelstelling 080101
“Klimaatadaptatie en voldoende zoet water”. De binnen het project ZD ZW bestaande
(externe) werkgroep zou bij de uitvoering in haar rol beschikbaar kunnen blijven om mee te
denken ten aanzien van deze uitvoering.

Bij de voorjaarsnota 2021 zijn middelen voor de uitvoering van het ZD ZW toegekend voor
€ 5,9 miljoen en € 0,7 miljoen uitvoeringscapaciteit, in totaal € 6.6 miljoen. Deze € 5,9 miljoen
is in de begroting opgenomen onder de doelstelling 010105 (groot project) Zeeuws Deltaplan
Zoet Water. Omdat er geen aanleiding is om het groot project ZD ZW na 2021 voort te zetten,
wordt voorgesteld de begrote middelen vanaf 2022 op te nemen binnen het programma 8
Energie op Klimaat! onder doelstelling 080101 (Klimaatadaptatie en voldoende zoet water).
De uitvoering van het programma dient plaats te vinden binnen juridische kaders die voor de
overheid gelden. Bepaalde (zoetwater)maatregelen kunnen voordelen opleveren voor
begunstigden die worden aangemerkt als staatssteun. Wanneer maatregelen onder
bestaande Europese subsidieprogramma’s worden uitgevoerd, zoals onder de POPverordening, is de rechtmatigheid van de steun afgedekt door de voorwaarden die in de
betreffende regeling zijn opgenomen. Voor maatregelen die niet onder bestaande
subsidieregelingen passen, zal een subsidieregeling worden opgesteld, op basis van de
bestaande staatssteunkaders van de Europese Commissie, die indien noodzakelijk in
combinatie met samenwerkingsovereenkomsten, voor de uitvoering door de provincie kan
worden ingezet.

Wat zijn de klimaateffecten?

Met het project is uitvoering gegeven aan de Klimaatadaptatiestrategie van Zeeland ten
aanzien van het specifieke onderdeel zoet water. Doel is Zeeland weerbaar te maken met
betrekking tot de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie.

Wat mag het kosten?

Projectbudget is beschikbaar voor het grote project “Zeeuws Deltaplan Zoet Water” voor de
jaren 2020 en 2021. In 2020 is van het budget van afgerond € 710.000 voor een bedrag van
€ 569.000 uitgegeven, het niet-bestede projectbudget is in 2021 herbestemd uit het
rekeningresultaat bij de jaarstukken 2020. Voor 2021 wordt er vanuit gegaan dat het plan
uitgevoerd kan worden binnen het bestaande budget.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 juli 2021, nr. 68648;
besluiten:
1. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water inclusief uitvoeringsprogramma en
eindefasedocument vast te stellen
2. In te stemmen met de afronding van de onderzoeks- en planvormingsfase, zoals
beschreven in het eindefasedocument, en de overgang van het groot project
Zeeuws Deltaplan Zoet Water naar de nazorgfase.
3. In te stemmen met het overhevelen van de meerjarige begroting (begrotingsjaren
2022 t/m 2025) van in totaal € 5,9 miljoen (vanuit de voorjaarsnota 2021) van
doelstelling 010105 Zeeuws Deltaplan Zoet Water naar doelstelling 080101
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water.

