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Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Geachte Statenleden,

De komende decennia staat de Zuidwestelijke Delta voor uitdagingen op het gebied van

waterveiligheid, waterkwaliteit, ecologie en regionale economie. Het gaat onder andere om

stijgingen van zeespiegel en (water)temperatuur. De opgaven die daaruit volgen kunnen het

gebied in de kern raken. Daarbij gaat het niet alleen om de wateropgave, maar ook om de

verbinding met opgaven die voortvloeien uit actuele thema’s van de Nationale Omgevingsvisie

(NOVI) als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede daarom het initiatief genomen tot het

opstellen van een ‘natte’ Gebiedsagenda. De ‘natte’ Gebiedsagenda ZWD 2050 richt zich op de

grote wateren van de Zuidwestelijke Delta. De ‘natte’ Gebiedsagenda’s krijgen in de NOVI

dezelfde status als de omgevingsagenda’s, gebiedsgerichte uitvoeringsagenda’s. Relevant voor

het gebied van de Zuidwestelijke Delta zijn de omgevingsagenda’s Zuidwest (Zeeland en Zuid-

Holland) en Zuid (Brabant en Limburg).

We willen u met deze brief informeren over de stand van zaken van deze Gebiedsagenda ZWD

2050. Bijgaand treft u de laatste versie van de Gebiedsagenda ZWD 2050 aan.

De Gebiedsagenda ZWD 2050 is, onder de paraplu van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

en de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta, tot stand gekomen in een samenwerking tussen

overheden (Rijk, regionaal en lokaal) en gebiedspartijen. De provincie is bestuurlijk

vertegenwoordigd in het Gebiedsoverleg ZWD.

De agenda agendeert, geeft richting en verbindt. Hij levert input voor de nationale en provinciale

omgevingsvisies en bevordert een integrale uitvoering van bestaande en toekomstige

programma’s en projecten. De Gebiedsagenda focust op de samenhang in de delta als geheel en

heeft extra aandacht voor actuele thema’s als klimaatverandering, duurzame energie en circulaire
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economie. Het is geen besluit om programma’s of projecten tot uitvoer te brengen, maar nodigt

eenieder uit om samen te werken aan de uitdaging van een ecologisch veerkrachtige, veilige en

economisch vitale delta.

Concreet bestaat de Gebiedsagenda ZWD 2050 uit:

 Een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in

2050;

 Een oriënterende uitvoeringsagenda 2030 als inspiratiebron voor (bestaande)

programma’s en projecten;

 Een kennis- en innovatieagenda.

In de Gebiedsagenda ZWD 2050 worden vijf handelingsperspectieven benoemd. Dit zijn:

 Sterke en aantrekkelijke kust

 Dynamische dijkzones

 Vitaal polder- en krekenlandschap

 Rijke platen, slikken en schorren

 Gezonde en verbonden zeearmen.

Deze handelingsperspectieven vormen geen strak keurslijf voor de toekomstige ontwikkeling van

het deltagebied. Ze zijn bedoeld als inspirerende voorbeelden voor het vervolgtraject van de

Gebiedsagenda waarin het gebiedsoverleg samen met bewoners, ondernemers,

maatschappelijke partijen en overheden verder willen werken aan die toekomst.

Proces

Om te komen tot een Gebiedsagenda ZWD 2050 zijn vorig jaar ateliers georganiseerd met

participatie vanuit overheden en belangenorganisaties. In november 2019 zijn de hoofdlijnen van

de Gebiedsagenda ZWD 2050 besproken in het Gebiedsoverleg ZWD. Het Gebiedsoverleg ZWD

heeft toen besloten tot een breder participatietraject. De afgelopen periode zijn er zes

regiobijeenkomsten geweest. De uitnodigingen zijn breed verspreid. In totaal hebben 125 mensen

deelgenomen aan de live bijeenkomsten, online waren er in totaal 160 views. Er was vaak een

positieve sfeer en prima discussies met interesse in het onderwerp en een gevoel voor

urgentie. Bij elke bijeenkomst waren er diverse bestuurders of bestuurlijk gelieerde mensen om

mee te denken, zich te informeren en te voelen hoe dit leeft. Het participatieproces heeft hiermee

bijgedragen aan een breder bewustzijn over de uitdagingen die als gevolg van de

klimaatverandering op het gebied afkomen.

Op basis van het participatieproces kan de hoofdlijn en opzet van de Gebiedsagenda ZWD 2050

– met de trends en handelingsperspectieven - worden gehandhaafd. De handelingsperspectieven

zijn verrijkt met de input vanuit de deelgebieden.

In de vergadering van het Gebiedsoverleg ZWD, d.d. 24 september jl. is in principe ingestemd

met de Gebiedsagenda ZWD 2050. Daarna is de Gebiedsagenda besproken met de achterban

van het Gebiedsoverleg ZWD en vindt finale bespreking plaats in het Gebiedsoverleg ZWD van

19 november a.s.
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Naar verwachting zal de Gebiedsagenda ZWD 2050 formeel worden vastgesteld in het BO MIRT

van 26 november a.s.

Betrokkenheid PS bij het vervolg

In de komende periode wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg van de

Gebiedsagenda ZWD 2050. Er zijn kansen om bij de concrete uitwerking aansluiting te zoeken bij

het Gebiedsplan IBP Vitaal Platteland ZWD (voorbeeld van gebiedsgerichte aanpak zoals

genoemd in de Hoofdlijnennotitie vitale landbouw) en de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta.

Uit het participatieproces voor de Gebiedsagenda ZWD is een aantal aanbevelingen gekomen.

Kort samengevat komen die er op neer: wees concreet, trek samen op met gebiedspartijen en zet

in op een langjarig traject. Indien gewenst kunnen de hoofdlijnen van het vervolg met u gedeeld

worden in de Statencommissie KNM.

Provinciale Staten hebben formeel een rol daar waar het kader van het bestaand beleid

aangepast moet worden. Dat is nu niet het geval. Mocht dat naar aanleiding van de verdere

uitwerking van de Gebiedsagenda ZWD 2050 wel wenselijk zijn, dan zal dit via de gebruikelijke

procedures aan u worden voorgelegd ter besluitvorming.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek  drs. J. Smit
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