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drs. E.R. de Haan
070 - 441 76 23
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Eindtermi¡n

4iuli2017

Status

A - Openbaar

Onderwerp:
Strategische samenwerking provincie Zuíd-Holland en Deltares

Publiekssamenvatting :

Zuid-Holland staat als Deltaprovincie voor grote uitdagingen op het gebied van de ffsieke
leefomgeving. Zuid-Holland wil actief inspelen op de verandering van het klimaat, bodemdaling,

en de transitie richting een koolstofarme economie. De provincie wil investeren in versterking van

de Zuid-Hollandse kenniseconomie, waaronder de topsector Water- en Deltatechnologie.

Deltares is opgerícht als het Delta-instituut van Nederland voor strategisch en toegepast
ondezoek op het gebied van duurzaam leven in de delta.

Vanuit dit perspectief hebben de provincie en Deltares besloten de onderlinge samenwerking te
versterken en te stroomlijnen. Met het opstellen van een gezamenlijke kennis- en
onderzoeksagenda zetten de provincie en Deltares stappen richting een nieuwe vorm van

samenwerking.

Advies:
1. De Paraplu-overeenkomst met de Stichting Deltares aan te gaan voor de periode tot en

met31 december2019.

2. ln te stemmen met het Jaarplan van2O17 en opdrachten te verstrekken tot een

maximumbedrag van € 405.900,- voor de in het jaarplan 2O17 opgenomen projecten vanuit
bestaande budgetten.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het GS-voorstel voor de strategische
samenwerking met Deltares.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

gedeputeerde R.A. Janssen om de Paraplu-overeenkomst met de Stichting Deltares namens de
provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

)areef voor agendefing:

lehandelend amblenaar hrs. E.R. de Haan \kkoord

\mbtel¡ik opdrachtqever / Leidinqqevende: lu"*¡". c ligitaal

lesluurlijk opdrachlgever / Portefeuillehouders: hanssen, R¡

Pror¡inciesecretaris ldrs. J.H. ¿e Baas
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Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Paraplu-overeenkomst PZH Deltares.docx
Bijlage I bij paraplu-overeenkomst Nota Scheiding van Belang
Biilaqe 2 bii paraplu-overeenkomst stroomschema_uitzonderingen

Jaarplan 2017 samenwerking PZH Deltares

Machtiging CdK
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I Toelichting voor het College

Op 17 mei 2016 hebben GS een werkbezoek gebracht aan Deltiares in Delft. Tijdens ditwerkbezoek is

afgesproken om de mogelijkheden van een strategische samenwerking nader te verkennen.

Na deze bestuurlijke aßpraak is ambtelijk in samenspraak met medewerkers van Deltares overleg

gevoerd over hoe de gewenste strategische samenweking gestalte kan krijgen. De mogelijke

samenwerking is uitgewerK aan de hand van een tweetal documenten:

- Paraplu-overeenkomst: waarin het juridisch kader voor strategische samenwerking en

opdrachtverlening is vastgelegd.

- Jaarplan 2017: beschrijving thema's van samenwerking en bundeling van

onderzoeksprojecten.

De Paraplu-overeenkomst is opgesteld voor een periode van twe+en-een half jaar, met mogelijkheid

van verlenging. ln de Paraplu-overeenkomst zijn de voorwaarden neergelegd die van toepassing zijn

op opdrachten die de provincie voomemens is om aan Deltares te verlenen.

De in het Jaarplan 2017 opgenomen thema's betreffen:

- Ruimtelijke adaptatie

- Zoei¡tatervooziening

- Bodemdaling

- Ondergrond: bodem- en grondwatersysteem

- Energie

- lntemationale samenwerking

Naast de inhoudelijke thema's is in het jaarplan een paragraaf programmamanagement opgenomen,

waarin praktische afspraken omtrent aansturing en verantwoording zijn opgenomen.

ln dit jaarplan is per thema een korte omschrijving opgenomen van de beleidscontext, de provinciale

kennisbehoeften en de activiteiten van Deltares op de genoemde thema's. Vervolgens zijn concrete

ondezoeksprojecten ontwikkeld, welke de provincie onder de condities zoals opgenomen in de

paraplu-overeenkomst zal uitbesteden aan Deltares.

De in het Jaarplan 2O17 opgenomen ondezoeksprojecten staan ten dienste van de brede

Concernopgave Adaptieve Delta (klimaatverandering en bodemdaling). Tevens worden relaties gelegd

met aanpalende provinciale en landelijke trajecten. Het gaat hierbij om de provinciale Energieagenda

"Watt anders", de uitvoering van het Nationaal Deltaprogramma (o.a. het op Prinsjesdag 2017 te

publiceren Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de uitvoering van de Nationale Adaptatiestrategie

(opstellen van regionale adaptatiestrategieën en regionale uitvoerings- en investeringsagenda's). ln de

in 2019 vast te stellen nieuwe provinciale omgevingsvisie komen al deze sporen samen.

316

De jaarplannen 2018 en 2O19 worden via bestuurlijk mandaat vastgesteld.
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Financieel kader:

Met het aangaan van de paraplu-overeenkomst en het instemmen met de uitvoering van de projecten

uit het jaarplan 2017 ontstaan geen directe financiële verplichtingen. Deze ontstaan pas bij

opdrachtverlening voor de gebundelde projecten (ambtelijk mandaat). ln het Jaarplan 2017 is

€ 405.900,- geraamd voor de in 2O17 uit te voeren projecten. Dit wordt volledig gedeK vanuit de

bestaande begroting. Hiema zal op ambtelijk niveau opdracht worden verleend aan Deltares, met een

separate wortflow. Hieronder een gespecificeerde tabel van de lasten per project per jaar waaruit blijkt

ten laste van welke therna's de kosten gemaakt zullen worden.

Ihema's 2017
(excl BTW)

Ruimtelijke adaptatie g 145.075,-

Zoetwatervoorziening 3 10.000,-

Bodemdaling 3118.325,-

Bodem en grondwatersysteem e 97.500,-

Energietransitie c 10.000,-

lntemationale samenwerking E 10.000,-

(ennis en

rrogrammamanagement

e 15.000,-

fotaal € 405.900.-

Bovenstaande uitgaven zullen worden gedekt uit de volgende programma's:

- Ruimtelijke Adaptatie: Programma's 1.1 , 1 .2 en 3.4

- Zoetwatervoorziening: Programmal.2
- Bodemdaling: Programma's 1.2 en 3.7

- Bodem- en grondwatersystemen: Programma 1.2

- Energietransitie: Programma 3.2

- lnternationale samenwerking: Programma 4
- Kennis en programmamanagement: Programma 1.2
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Juridisch kader:

Deltares venicht diensten die, mede gelet op haar kemtaak, aan te merken zijn als diensten
betreffende onderzoek en ontwikkeling ("O&O") in de zin van artikel 2.24 sub g Aanbestedingswet
2012, dan wel vallen onder de situatie dat de opdracht slechts door Deltares kan worden venicht, als
bedoeld in de zin van artikel 2.32lid 1 sub b van de Aanbestedingswet 2012.

De onder deze Paraplu-overeenkomst te venichten opdrachten hebben uitsluitend betrekking op
adviesopdrachten die enkel door Deltares kunnen worden venicht en onderzoek en

ontwikkelopdrachten op, onder andere, de volgende domeinen: waterveiligheid, bodem- en

waterbeheer, ruimtelijke adaptatie, bodemdaling en energie.

Met het ondertekenen van de paraplu overeenkomstworden de voon¡raarden vastgelegd waaronder
concrete opdrachten van de provincie door Deltares worden verricht. Bij concrete opdrachtverlening
wordt vooraf steeds getoetst of er geen (nieuwe) andere makþartijen zijn die de opdracht kunnen
uitvoeren. Met de ondertekening van de overeenkomst ontstaan geen directe juridische veçlichtingen.
Die ontstaan pas bij concrete opdrachtverlening.

Met het instemmen met het Jaarplan 2017 verbindt de provincie zich met de geselecteerde projecten,

debijbehorendekosten alingsritnevandeprojecten.
Directe juridische verplichtingen ontstaan pas bij concrete opdrachtverlening.

De Paraplu-overeenkomst kan na overleg tussen en instemming van Partijen schrifrelijk worden
verlengd. Een eventuele verlenging van de Paraplu-overeenkomst wordt daarbij vooraf ter goedkeuring

en besluitvorming voorgelegd aan GS.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de

iuridische binding aan te gaan, is het advíes aan hem een machtiging af te geven aan gedeputeerde

R.A. Janssen om de Paraplu-overeenkomst met de Stichting Deltares namens de provincie Zuid-
Holland te ondertekenen.

J/O
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2 Proces

De paraplu-overeenkomst is opgesteld in samenwerking met de afdeling Financieel Juridische Zaken

(bureau's kaderstelling en juridisch advies), bureau inkoop en de juridisch specialiste van Deltares.

Naast het juridische traject is een tweede (inhoudelijk) spoor bewandeld, waarbij door medewerkers

van de afdelingen W&G, RìÂ/ts, energie en EU/IA in samenwerking met specialisten van Deltares

therna's van samenwerking zijn verkend. Deze thema's zijn vertaald in concrete onderzoeksprojecten

welke zijn gebundeld in het Jaarplan 2017.

Concepten van de paraplu-overenkomst en het Jaarplan zijn besproken met de gedeputeerden

Janssen en Bom-Lemstra en blj Deltares met de verantwoordelijke directeur.

Na G$'besluitvorming en ondertekening van de paraplu-overeenkomst zal via ambtelijk mandaat aan

Deltares opdracht worden verleend voor de in het Jaarplan 2017 opgenomen projecten (gebundelde

opdrachtverlening).

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting zal op de website worden gepubliceerd. Daamaast wordt in overleg met

afdeling communicatie een nieuwsbericht opgesteld. Het moment van plaatsing zal worden afgestemd

met Deltares. Via twitter zal extra aandacht aan het nieuwsbericht worden gegeven.

Voor de ondertekening van de paraplu-overeenkomst is een tekenmoment georganiseerd op 4 juli om

12'.45 uur. De heer Thiemann van Deltares is dan beschikbaar voor de ondertekening.
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