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Eindtermijn

Onderwerp:
Informatieve brief aan PS over de college-aanpak van klimaatadaptatie: omgaan met de effecten
van klimaatverandering en bodemdaling
Publiekssamenvatting:
Weersituaties die we nu nog als extreem beschouwen (hoosbuien, langdurige regen, hitte,
droogte) zullen zich de komende decenia vaker, heviger en langer voordoen dan enkele jaren
geleden. Dat is één van de conclusies in het op prinsjesdag jl. verschenen Nationale Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie. Nu al ondervinden we in Zuid-Holland – ondanks allerlei maatregelen die al
genomen zijn – in toenemende mate schade en hinder door deze weersomstandigheden.
Gedeputeerde Staten informeren in deze brief Provinciale Staten over de inmiddels gestarte
aanpak om samen met alle Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen te komen tot een
strategische agenda over hoe met deze weersomstandigheden rekening gehouden kan worden.
De komende jaren zullen er in Zuid-Holland immers grote investeringen gaan plaatsvinden voor
o.a. woningbouw, economie en nieuwe energie die ook tegen deze omstandigheden bestand
moeten zijn. Eind 2018 moeten de agenda’s klaar zijn en moet er worden overgegaan tot
uitvoering. Deze aanpak past ook in de afspraken die gezamenlijke overheden in het kader van
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben gemaakt.
Advies:
1. Vast te stellen de informatieve brief aan PS, waarin PS wordt geïnformeerd over de
aanpak van het college rondom klimaatadaptatie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informatieve brief van GS aan PS inzake
de collegeaanpak van klimaatadaptatie.
Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder tot tekstuele wijziging van de
openingszin in de Aanleiding van de brief en om in de brief de relatie te leggen met Motie 753
“Beste Klimaatadaptatie ontwerp ZH”.
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Bijlagen:
1.
2.
3.

Informatieve brief aan PS, inclusief bijlage 1 en 2
Bijlage 3 Aanbiedingsbrief Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Bijlage 4 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
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1 Toelichting voor het College
Zie GS-brief
Financieel en fiscaal kader:
Geen financiële consequenties aan deze brief.
In deze verkennende fase zijn nog geen grote financiële consequenties of investeringen voorzien.
Proceskosten en werkbudget t.b.v. het provinciale programmateam en bijvoorbeeld de uitvoering
van stresstesten kunnen worden gedekt uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn t.b.v.
uitvoering van het Deltaprogramma.
Naar verwachting zal het klimaatbestendig maken van Zuid-Holland tot 2050 extra investeringen
vragen. Op basis van de resultaten van de verkenningen en stresstesten, verwachten wij eind
2018 concrete voorstellen te doen voor de periode 2019 – 2050 en de omvang van de
inversteringen die daarvoor nodig zijn.
Zie verder de GS-brief.
Juridisch kader:
Geen juridische consequenties.
Omgevingsvisie:
T.b.v. koppeling met de Omgevingsvisie is de aanpak en het proces afgestemd met het IMAGOteam. De Provinciale Adaptatie Strategie is voor Q4 2018 opgenomen in het IMAGO-signaal.

2 Proces
Het onderwerp klimaatadaptatie is eerder in twee themasessies in GS besproken:
 Op 10 januari jl. bij de start van de verkenning naar een mogelijk programma;
 Op 30 mei jl. aan het einde van de eerste ronde van de bestuurlijke tafels.
Op 12 december a.s. staat een derde GS themasessie gepland, waarin de voortgang in de regio’s
en binnen de provinciale organisatie om te komen tot een regionale strategische agenda centraal
zal staan.
Zie verder de GS-brief.

3 Communicatiestrategie
1.
Een afschrift van deze brief gaat via de bestuurlijke tafels RWE ook naar de gemeenten en
waterschappen.
Er komt geen persbericht.

3/4

PZH-2017-613911196 dd. 14-11-2017

2.
Begin juli is door het programmateam Adaptieve Delta de film “Before the Flood” vertoond aan
collega’s. Deze film van Leonardi di Caprio als VN-ambassadeur, brengt de oorzaken en de
omvang van de klimaatveranderingen wereldwijd in beeld en roept op tot bewustwording en actie.
De vertoning vond plaats in de Statenzaal. Hiervoor was veel belangstelling. Eind oktober / begin
november wordt op verzoek van velen die de vertoning gemist hebben, een reprise
georganiseerd. Ook GS-leden en Statenleden zullen worden uitgenodigd de filmvertoning bij te
wonen.
3.
De provincie/het programma communiceert over klimaat en bodemdaling onder de noemers
‘Zuid-Holland bestand tegen het klimaat & bodemdaling’ en ‘Bewegen op slappe bodem’.
www.zuid-holland.nl/klimaat is het centrale medium. Belangstellenden in ‘de provincie en het
klimaat’ kunnen hier informatie vinden. Gaandeweg moet het een klimaatportal worden, via welke
provinciale activiteiten bereikbaar zijn die te maken hebben met het voorkomen van of het
aanpassen aan klimaatveranderingen. Denk aan bodemdaling, klimaateffectatlas, energieagenda,
infrastructuur, waterveiligheid en meer.
De verhalen ‘Zuid-Holland bestand tegen klimaat & bodemdaling’ en ’Bewegen op slappe bodem’
zijn te downloaden. Zo ook flyers met informatie over diverse thema’s.
www.zuid-holland.nl/bodemdaling omvat informatie over bodemdaling en de pzh-animatie
‘Bewegen op slappe bodem’.
Tijdens het ontwikkelen van de adaptatie- strategieën wordt de site regelmatig bijgewerkt.
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