Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
Inwoners van Zuid-Holland
(d.d. 31 mei 2018 )
Nummer
3402
Onderwerp
Water

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Sub thema: Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlakte water.

1.

In de bestuurlijke inleiding komt het woord water niet één keer voor, Waarom niet?
Welk belang hecht GS aan de rol van water in het beleid van Zuid-Holland als het niet
genoemd wordt in de inleiding?
En hoe geeft GS invulling aan de woningbouwopgave en de zorgplicht voor drinkwater
die de provincie Zuid-Holland heeft?
Antwoord
GS hechten zeker belang aan de rol van water in het provinciale beleid. In de
bestuurlijke inleiding komen de grote provinciale opgaven aanbod, in de opgave
voor de aantrekkelijke leefomgeving speelt water een rol. De provincie is
verantwoordelijke voor het aanwijzen van drinkwaterbeschermingsgebieden, deze
zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening. Met drinkwaterbedrijven zijn wij
in gesprek over toekomstige ontwikkelingen ook met oog op klimaatveranderingen.

2.

Er wordt ook gesproken over robuuste ruimtelijke plannen. Hoe wordt geborgd dat dit
klimaat adaptief ontwikkeld wordt?
Antwoord
In 2017 is gestart met de concernopgave Adaptieve Delta. Robuuste ruimtelijke
plannen en klimaatadaptatie maken hier onderdeel van uit.

3.

Een zorg in Zuid-Holland is bodemdaling. Het beperken is een belangrijke taak voor
de toekomst. Er zijn innovatieve methodes, zoals onderwaterdrainage, hoe zorgt de
provincie dat dit gestimuleerd en toegepast gaat worden?
Antwoord
Dit wordt meegenomen in de concernopgave Adaptieve Delta.

4.

Hoe gaat u om met een burgerinitiatief (bijvoorbeeld de Sluis)?
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Het gevoel leeft dat de burger van het kastje naar de muur gestuurd wordt en vragen
niet worden beantwoord. Een boezem valt niet onder de waterwegen en is daarmee
los gekoppeld van de rest terwijl dit wel in een geheel gezien moet worden, hoe kijkt u
hier tegen aan en hoe zou dit in de toekomst beter kunnen? Welke bestuurslaag
beslist over wat? Betere voorlichting.
Antwoord
Voor dit burgerinitiatief zijn gemeenten, waterschap en provincie benaderd. Deze
partijen hebben afgesproken dat de communicatie via de gemeente loopt.
Om de waterveiligheid te waarborgen brengt dit burgerinitiatief zeer hoge kosten met
zich mee. Belangrijk bij burgerinitiatieven is het draagvlak van de omgeving en de
(financiële) bijdrage van derden in het kader van participatie.

5.

Kansen in de ondergrond
De waterbedrijven hebben veel kennis en er is door hen te betrekken veel meer te
realiseren met functiecombinaties. Er ligt een structuurvisie van de ondergrond van
het Rijk. Hoe zet u dit in?
Antwoord
De structuurvisie van de ondergrond is op 8 juni goedgekeurd door de Ministerraad.
De visie zal worden gebruikt als basis voor ruimtelijke plannen.
In het project Coastar (een haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige opslag van
zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam) is al gewerkt met de
samenwerking tussen verschillende partijen. De kennisinstellingen waren hier de
trekkende partij. Zij hebben waterschap, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincie
samengebracht.

Sub thema: Duurzaam beschermd tegen over-stromingen en water-overlast.
6.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld voor het thema wateroverlast alle
stakeholders èn deskundigen meegenomen worden bij het stellen van doelen en de
realisatie ervan, en wordt er ook teruggekoppeld naar deze partijen hierover?
Antwoord
De provincie heeft in overleg met de waterschappen de normen voor wateroverlast
opgesteld. In de uitvoering hiervan zullen ook de belanghebbende partijen en
stakeholders betrokken worden.

7.

En wordt er tijdig ingesprongen op het onderwerp water en de te ontwikkelen
omgevingsvisie, het gevoel is dat Zuid-Holland niet de regie voert, bijvoorbeeld de
regio Leiden is al veel verde. Hoe duidt u dit?
Antwoord
Alle partijen werken op hun niveau aan de omgevingsvisie. Zo ook de provincie. Wij
nemen in ons traject alle beleidsvelden mee.

8.

Hoe zorgt u dat de doelen die de provincie zichzelf stelt ook beïnvloedbaar zijn en
worden gehaald (dus SMART geformuleerd)
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Antwoord
Hiervoor stelt de provincie in de begrotingsindicatoren vast.
9.

Hoe zorgt u dat de doelen in gezamenlijkheid met alle partijen worden opgesteld, dus
ook synergie en integratie van de beleidsvelden? Bijvoorbeeld in het
Deltaprogramma?
Antwoord
Bij het opstellen van provinciaal beleid worden externe partijen betrokken. Daarbij is
synergie en integratie belangrijk.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin de provincie een van de vele
partijen is. Daarbij hebben wij onze doelen en ambities ingebracht en deze zijn
meegenomen in de afwegingen die landelijk zijn gemaakt voor de deltabeslissingen en
voorkeursstrategieën. Ook hier zijn synergie en integratie van beleidsvelden voor ons
belangrijk.

TIPS:
Een PAL lezing zoals recent gedaan voor het onderwerp water, zou ook voor
gewone burgers interessant zijn en de toegankelijkheid voor wat de provincie
doet vergroten
Reactie
Dit onderschrijven wij. De PAL is een onafhankelijke adviescommissie voor GS.
Zij bepalen zelf over welke onderwerpen zij lezingen geven. De PAL lezingen
staan open voor burgers.
-

Deze dag is een succes, vaker doen!

Den Haag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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