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0006546)

Contact

L.M.P. Smeets

070 - 441 74 01

lmp.smeets@pzh.nl

Onderwerp:

Strategische agenda Zuid-Holland 2017 voor het Nationaal Deltaprogramma

Publiekssamenvatting:

De provincie Zuid-Holland stelt jaarlijks een strategische agenda voor het Nationaal 

Deltaprogramma op. Hierin staat de (samenhangende) inzet van de provincie in het Nationaal 

Deltaprogramma. Het Nationaal Deltaprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, deze komen 

in de strategische agenda per onderdeel terug. Doel van het Deltaprogramma is Nederland nu en 

in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en het land 

zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. In 2017 werkt de provincie onder meer aan regionale 

adaptatiestrategieën voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, aan het 

inzichtelijk maken van de waterbeschikbaarheid in samenwerking met de waterschappen en aan

het verbinden van de waterveiligheid en ruimtelijke opgaven. 

Advies:

1. De strategische agenda Zuid-Holland 2017 voor het Nationaal Deltaprogramma vast te 

stellen, waarin de inzet van Zuid-Holland voor de uitvoering van de Deltabeslissingen en 

de (regionale) voorkeursstrategieën is opgenomen. 

2. De GS-brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee de strategische agenda 

Zuid-Holland voor het Nationaal Deltaprogramma ter kennisname aan Provinciale Staten 

wordt aangeboden

3. De publiekssamenvatting vast te stellen

Besluit GS:
vastgesteld met een tekstuele machtiging aan de portefeuillehouder voor eindredactie van de 
brief aan PS

Bijlagen:
GS brief aan Provinciale Staten inzake de Strategische Agenda Zuid-Holland 2017 voor het 
Nationaal Deltaprogramma

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L.M.P. Smeets Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verwijs, C digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 maart 2017 7 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

In de brief aan PS is opgenomen waarom een strategische agenda voor het nationaal 

Deltaprogramma wordt opgesteld, wat het doel is, wat de provincie er mee wil bereiken en wat de 

hoofdpunten uit de strategische agenda zijn. De strategische agenda past binnen de kaders van 

de VRM, het provinciaal waterplan en de ambitie die is uitgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. 

Financieel en fiscaal kader:

Niet van toepassing

Juridisch kader:

Niet van toepassing

2 Proces

De strategische agenda voor het Nationaal Deltaprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Vervolgens wordt deze aan Provinciale Staten aangeboden in het kader van de actieve informatie 

plicht. De strategische agenda heeft geen bestuurlijke, juridische of financiële consequenties. 

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting wordt gepubliceerd op de provinciale website, deze wordt aangevuld 

met de 7 hoofdpunten van de strategische agenda en met beeldmateriaal van resultaat dat is 

bereikt in 2016.
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