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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-670864938 (DOS-2017-

0005412)

Onderwerp

Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen de provinciale klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-Holland", 
waarin Gedeputeerde Staten op zes thema's aangeven wat de inzet van de provincie 
Zuid-Holland is en zal zijn om samen met partners te komen tot een klimaatbestendig 
Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de Rapportage Programma Adaptieve Delta.
3. Vast te stellen het Statenvoorstel over de klimaatadaptatiestrategie "Weerkrachtig Zuid-

Holland" waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld de door het College van 
Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale klimaatadaptatiestrategie “Weerkrachtig 
Zuid-Holland” aan te wijzen als startpunt voor de ontwikkeling van een module 
klimaatadaptatie voor het Omgevingsbeleid en het gesprek hierover met partners.

4. Vast te stellen het persbericht “Weerkrachtig Zuid-Holland”.
5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de klimaatadaptatiestrategie 

"Weerkrachtig Zuid-Holland".

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Statenvoorstel - Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-
  Holland 
- Klimaatadaptatiestrategie “Weerkrachtig Zuid-Holland”
- Rapportage programma Adaptieve Delta
- Persbericht “Weerkrachtig Zuid-Holland”

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 december 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie het Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,5 miljoen

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Reeds gereserveerd in begroting 2019.

In de begroting 2019 is in Programma 1  € 0,5 miljoen opgenomen ter intensivering op het thema 

klimaatadaptatie, waarmee wij in ieder geval de nog lopende onderzoeken en stresstesten 

kunnen afronden. (Voor afronding van het programma bodemdaling zijn apart middelen 

opgenomen in de begroting. Hierover zij Proviciale Staten  apart geïnformeerd met GS-brief PZH-

2018-645897730 d.d. 15 mei 2018. Voor 2018 en 2019 samen betrof het € 930.000,-). 

Voor de verdere uitvoering van de klimaatadaptatiestrategie, het in gang zetten van nieuwe 

activiteiten en personele inzet zullen wij middelen vanuit bestaande budgetten blijven inzetten 

zoals wij ook in het afgelopen jaar hebben gedaan. Gezien het integrale karakter van 

klimaatadaptatie betreft het verschillende budgetten in verschillende portefeuilles, afhankelijk van 

het thema waarop de betreffende inzet of activiteit betrekking heeft. In het afgelopen jaar betrof 

het vooral budgetten m.b.t. Ruimte Wonen en Bodem (Programma 2), en beschikbare middelen 

voor uitvoering Deltaprogramma (Programma 1 Groen Waterrijk en Schoon), plus de extra 

middelen die Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld t.b.v. strategische onderzoeken (€

480.000). Personele inzet t.b.v. het programmateam (max 9,5 fte) kwam van de afdelingen W&G, 

RWB, Bestuur en de inzet van trainees.

Om de bereikte versnelling op dit nieuwe thema met onze partners ook na 2019 onverminderd 

vast te kunnen houden èn om vanaf 2021 in aanmerking te kunnen komen voor cofinanciering 

van projecten in Zuid-Holland, zijn extra middelen en blijvende personele inzet nodig. Of deze 

extra middelen kunnen worden vrijgemaakt is mede afhankelijk van de ambities die de Staten en 

de nieuwe coalitie na de verkiezingen op dit thema zullen hebben. 

In het voorstel aan Provinciale Staten zijn suggesties gedaan voor versnellingsrichtingen waarop 

extra middelen kunnen worden ingezet.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties. 

De strategie beschrijft welke maatregelen nu en straks worden uitgevoerd, waarbij voor de 

toekomstige maatregelen geldt dat dit nog op hoofdlijnen is en dat hierin ook nog wijzigingen 

kunnen komen (adaptief). Met de strategie worden geen verplichtingen aangegaan noch bevat de 

strategie uitspraken of toezeggingen waaraan gedeputeerde staten (en provinciale staten) 

gebonden zijn. De strategie is richting gevend voor onze inzet als provincie. Dit uit zich mede in 

het feit dat aan Provinciale Staten wordt voorgesteld de strategie te benutten als startpunt voor de 

ontwikkeling van een module klimaatadaptie voor het te zijner tijd door PS vast te stellen 

Omgevingsbeleid op dit onderwerp. De strategie heeft daarmee in het kader van de ontwikkeling 

van het omgevingsbeleid de status van ‘gespreksnotitie’ en niet van een formeel door Provinciale 
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Staten vastgesteld beleidsdocument.

Aanleiding voor deze strategie zijn de afspraken die de gezamenlijke overheden hebben gemaakt 

in het kader van de Deltabeslissing en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om uiterlijk in 2020 

klimaatadaptief te handelen en in 2050 Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te hebben 

ingericht.

Op 20 november jl. hebben de gezamenlijke overheden een Bestuursakkoord Klimaatadaptatie 

ondertekend, waarin de gezamenlijke overheden hun intenties kenbaar hebben gemaakt over de 

inzet van extra middelen voor dit doel.

2 Proces

In het kader van het programma Adaptieve Delta is in het afgelopen jaar een groot aantal acties, 

producten en onderzoeken uitgevoerd. Zowel gericht op het activeren en versnellen van externe 

partners (gemeenten, waterschappen en andere relevante partijen) als op het activeren en 

versnellen van de interne organisatie. Zie voor een volledig overzicht bijgevoegde rapportage.

De volgende tussentijdse mijlpalen van het programma zijn in het afgelopen jaar al met de Staten 

gecommuniceerd:

- Aanpak Adaptieve Delta GS-brief PZH-2017-613911196 dd. 22 november 2017

- Aanpak Bodemdaling: GS-brief PZH-2018-645897730 d.d. 15 mei 2018

- Challenge Klimaatadaptatie op Festival v.d. Toekomst (Motie 753): Lid GS-brief d.d. 4 juli 2018

- Stresstest Provinciale Infrastructuur: Lid GS-brief d.d.12 juli 2018

- Convenant Klimaatadaptief Bouwen: GS-brief PZH-2018-662318404 d.d. 25 september 2018

- Bestuursakkoord Klimaatadaptatie: GS-brief PZH-2018-667923154 d.d. 20 november 2018

Daarnaast is in de Staten ook uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de droogte afgelopen 

zomer 2018 en zijn daarover statenvragen (nr. 3434) beantwoord: PZH-2018-663236074 d.d. 18 

september 2018.

Voor het activeren en versnellen van de interne organisatie hebben afgelopen jaar diverse 

organisatiebrede lunchactiviteiten plaatsgevonden. Daarnaast zijn in een roadshow door de hele 

organisatie op maat per bureau of afdeling verdiepende presentaties of bijeenkomsten gehouden.

De teksten van de strategie zijn steeds afgestemd met relevante stakeholders binnen de 

verschillende afdelingen.

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal de strategie ook worden toegezonden aan onze 

bestuurlijke partners in de regio’s (gemeenten en waterschappen) en aan onze overige externe 

partners. De strategie wordt vervolgens benut als startpunt voor onze gesprekken aan de 

bestuurlijke tafels Ruimte Wonen Economie, het in gezamenlijkheid met onze partners 

doorontwikkelen van lopende activiteiten en het in gang zetten van nieuwe acties.

Daarnaast vormt deze strategie het startpunt voor het formele participatietraject ter ontwikkeling 

van een module klimaatadaptatie voor ons Omgevingsbeleid. Dit traject zullen wij in Q1 2019 in 

gang zetten. Dit is conform de planning zoals opgenomen in de Programmering  
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Omgevingsbeleid.

3 Communicatiestrategie

‘Naar een klimaatbestendige delta’ is één van de zes richtinggevende ambities in onze ontwerp-

Omgevingsvisie. Met onze programma-aanpak hebben we een flinke impuls gegeven aan het 

klimaatadaptief handelen met en door onze partners. Provincie Zuid-Holland wordt landelijk 

gezien als koploper in het concreet invulling geven aan samenwerking en versnelling van 

klimaatadaptief handelen en het (mee-)koppelen van klimaatadaptatie met andere grote 

ruimtelijke opgaven zoals verstedelijking en energietransitie.

Met deze strategie willen we als PZH buiten zichtbaar zijn voor onze partners, inwoners, bedrijven 

en instellingen. Daarvoor zetten we in op zichbaarheid via pers, social media en de eigen PZH-

website.

Voor interne zichtbaarheid van deze strategie breed binnen de organisatie zetten we in op 

zichtbaarheid via diverse interne media en of evenementen.

Een persbericht is ter vaststelling bijgevoegd. Dit persbericht dient ook als basis voor teksten in 

social media, etc.
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