Voortgangsrapportage Provinciale Staten
Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water
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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.

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 (PS), waarin het college van Gedeputeerde Staten
(GS) gevraagd is om -samen met relevante stakeholders- te komen tot een
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZD ZW). Via dit plan kan een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit
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 ZD ZW te komen.

Relevante besluiten

GS

De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie
van PS, om samen met relevante stakeholders te komen tot een ZD
ZW. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een
dergelijk plan als voornemen opgenomen in het coalitieakkoord
2019-2023 “Samen verschil maken”.
Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen:
 Op 7 april 2020 de startnotitie voor het project vastgesteld en
aan PS toegezonden.
 Op 18 augustus 2020 het 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.
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Op 23 maart 2021 een kadernotitie vastgesteld en ter consultatie
aangeboden aan externe partners. Ook individuele Zeeuwen
hadden de mogelijkheid om een reactie te sturen.
Op 20 april 2021 is de, als gevolg van bovenstaande consultatie,
bijgestelde kadernotitie opnieuw vastgesteld.
Op 27 juli 2021 is het ZDZW vastgesteld in GS.
Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven
bij ‘GS’)
PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse
opgaven” 15 november 2019: project ZD ZW benoemd als groot
project.
PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie ZD ZW”
start van dit grote project.
Op 25 september 2020 hebben PS ingestemd met afronding van
de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en
planvormingsfase.
Op 21 mei 2021 is de kadernotitie behandeld in de Commissie
Ruimte.
Op 17 september 2021 is het ZDZW behandeld in de Commissie
Ruimte.
Op 11/12 november 2021 zal het ZDZW in PS worden
behandeld.
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Het ZD ZW is vastgesteld door GS en het Dagelijks
Bestuur van Waterschap Scheldestromen. Formele
besluitvorming over het ZD ZW zal plaats vinden door
PS. De Algemene Vergadering van het Waterschap
Scheldestromen heeft inmiddels met het plan ingestemd
in haar vergadering van 6 oktober j.l. Na het PS-besluit
gaat het project formeel de nazorgfase in. In deze fase
dient een déchargeverklaring te worden opgesteld,
waarmee de projectleider, ambtelijk - en bestuurlijk
opdrachtgever formeel afstand doen van het project en
het projectresultaat wordt overgedragen aan de
beheerder.
Het projectresultaat is daarmee geaccepteerd en het
project is dan formeel beëindigd. Daarnaast wordt in
deze fase geëvalueerd hoe het project is verlopen op de
beheeraspecten en de mate waarin de afspraken uit de
beslisdocumenten daadwerkelijk zijn nagekomen en zo
niet, waarom niet.
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Beheersaspecten

Status

Geld

Toelichting
vorige status:
Projectbudget voor het opstellen van het ZD ZW is beschikbaar
op de begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water”. Middels
een projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd
geadministreerd.
Per heden is in 2021 (afgerond) € 306.000 uitgegeven aan:
 Diverse onderzoekingen/verkenningen en bespreeknotities
€ 217.000.
 Aanvullende werkzaamheden met betrekking tot het project
Drainstore voor een bedrag van € 89.000
Er staat een bedrag van € 73.750 open aan uitstaande orders.
Voor de uitvoering van het zoetwatermaatregelenpakket Zuid
Westelijke Delta is, via de voorjaarsnota 2021, meerjarig budget
beschikbaar gesteld voor de periode vanaf 2022 voor een
totaalbedrag van € 6,6 miljoen (inclusief € 0,7 miljoen
uitvoeringscapaciteit).

Organisatie

vorige status:
Geen bijzonderheden. Zie “Voortgang algemeen”.

Risico's

vorige status:
Er zijn risico’s vastgesteld ten aanzien van het opstellen van het
ZD ZW en de uitvoering van dit plan.
De risico’s met betrekking tot het opstellen van het ZD ZW, zijn
met het vaststellen van dit plan grotendeels opgelost; resterende
risico’s zullen worden vastgelegd bij de nazorgfase in de
déchargeverklaring. De risico’s die, tijdens het opstellen van het
ZDZW, al voor de uitvoering zijn onderkend, zullen ook worden
vastgelegd in de déchargeverklaring.

Kwaliteit

vorige status:
Geen bijzonderheden. Zie “Voortgang algemeen”.

Informatie

vorige status:
Geen bijzonderheden. Zie “Voortgang algemeen”.

Tijd

vorige status:
Geen bijzonderheden. Zie “Voortgang algemeen”.

volgens planning

dreigt te overschrijden
planning overschreden

