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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-622978461 (DOS-2017-
0009191 )

 

 

 

Contact

drs.  A.M. de Wit
070 - 441 68 68
am.de.wit@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 753 Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland 
 

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het idee voor een wedstrijd voor het beste

klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland verder uit te gaan werken. Het initiatief voor zo’n

ontwerpwedstrijd komt van Provinciale Staten: een motie daartoe werd ingediend tijdens de

behandeling van de Begroting 2018. Gedeputeerde Staten gaan nu eerst verkennen welke

partijen mee willen doen en op welke moment en in welke vorm deze wedstrijd het beste kan

plaatsvinden. Vóór de zomer zal het plan verder zijn uitgewerkt.

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 753

Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland, waarin Gedeputeerde Staten aangeven

het idee voor zo’n ontwerpwedstrijd verder te gaan uitwerken.

 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten

het idee van Provinciale Staten voor een ontwerpwedstrijd voor Beste

Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland verder gaan uitwerken.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
1 . Tekst Motie 753, Beste Klimaatadaptatie ontwerp Zuid-Holland
2. Brief aan PS mbt behandelvoorstel motie 753

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs.  A.M. de Wit Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 28 november 2017 22 november 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Deze motie 753 (CDA) is ingediend tijdens de behandeling van de begroting 2018 in Provinciale

Staten.

In dit behandelvoorstel nemen Gedeputeerde Staten het voorstel van PS om een

ontwerpwedstrijd te organiseren voor het Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland over.

GS stellen voor om eerst nader te verkennen welke partijen hieraan willen meedoen en op welk

moment en welke vorm dit het beste georganiseerd kan worden en op basis daarvan een voorstel

uit te werken.

Toegezegd wordt om PS vóór de zomer nader te informeren over de uitwerking van dit voorstel.

 

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft nu nog geen financiele consequenties. 

Aan het daadwerkelijk organiseren van een ontwerpwedstrijd en het realiseren van het winnende

ontwerp zullen wel kosten verbonden zijn. Een kostenraming en een dekkingsvoorstel worden

meegenomen in de verdere uitwerking en zullen onderdeel uitmaken van het uiteindelijke

voorstel.

 

Juridisch kader

-

 

2 Proces

 

De verdere uitwerking zal worden getrokken door het programmateam Adaptieve Delta, in nauwe

samenwerking met o.a. het Innovatieteam.

De samenwerkingspartners, planning, vorm en inhoud van de ontwerpwedstrijd zullen worden

afgestemd op de aanpak en planning die Gedeputeerde Staten volgen t.a.v. klimaatadaptatie; GS

hebben hierover op 15 november jl. een informatieve brief vastgesteld en aan PS toegezonden. 

Extern zal in ieder geval samenwerking worden gezocht met o.a. kennisinstituut Deltares en het

Global Centre of Excellence Climate Adaptation.

 

3 Communicatiestrategie

 

Over dit besluit zal niet actief worden gecommuniceerd.

 

De provincie communiceert over klimaat onder de noemer ‘Zuid-Holland bestand tegen het

klimaat’. Er is een aparte pagina met als onderwerp klimaat op de provinciale website:  www.zuid-

holland.nl/klimaat.  Belangstellenden kunnen hier informatie vinden over de inzet van de provincie

op dit thema.

 

http://www.zuid-holland.nl/klimaat
http://www.zuid-holland.nl/klimaat
http://www.zuid-holland.nl/klimaat.
http://www.zuid-holland.nl/klimaat.

