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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756538326 DOS-2015-

0001041

Onderwerp

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de Gebiedsagenda
Zuidwestelijke Delta 2050

2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten

de link met de Regiodeal te benoemen en de gemaakte opmerkingen in het verdere proces mee
te nemen.

Bijlagen

1. GS-brief aan PS over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
2. Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 november 2020 10 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

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).

Met bijgaande GS- brief worden PS geïnformeerd over de stand van zaken van deze

Gebiedsagenda ZWD 2050 en wordt de laatste versie van de Gebiedsagenda ZWD 2050

toegestuurd.

De inhoud van de Gebiedsagenda sluit aan bij hoofdstuk 5 van het Collegeprogramma, onderdeel

Leven met water en bodemdaling:

  Waterwegen zijn ook ecologische structuren. Zuid-Holland verenigt - samen met

betrokken overheden - de aanpak van oevers, bodem en waterwegen in een integraal

programma, gericht op versterking van biodiversiteit. 

  We werken samen met de waterschappen aan de uitvoering van het Deltaprogramma op

onder andere zoetwater en waterveiligheid. 

  Het Kierbesluit Haringvliet versterkt de biodiversiteit door het binnen laten van zout water.

In dit gebied blijven wij ons inspannen voor voldoende zoet water voor de landbouw. 

  In ons deltagebied zetten we in op grootschalige natuurontwikkeling die kansen biedt

voor (kust)landschap, flora, fauna en biodiversiteit, vooral in Nationaal Park Hollandse

Duinen en NL Delta Biesbosch-Haringvliet. Wij kijken naar mogelijke kustontwikkelingen

voor veiligheid en natuur, zoals de succesvolle Zandmotor.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

n.v.t.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het initiatief genomen tot het opstellen

van een ‘natte’ Gebiedsagenda. 

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

Adviesgroep ZWD, tot stand gekomen in een samenwerking tussen overheden (Rijk, regionaal en

lokaal) en gebiedspartijen. De provincie is met Gedeputeerde Baljeu bestuurlijk vertegenwoordigd

in het Gebiedsoverleg ZWD.

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

met de Gebiedsagenda ZWD 2050. 

 

3 Proces

 

De Gebiedsagenda 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

economie. 

De in de Gebiedsagenda opgenomen handelingsperspectieven zijn bedoeld als inspirerende

voorbeelden voor het vervolgtraject, waarin het Gebiedsoverleg samen met bewoners,

ondernemers, maatschappelijke partijen en overheden verder willen werken aan die toekomst.

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

met de gebiedsagenda ZWD 2050. Vervolgens 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.

Naar verwachting zal de Gebiedsagenda ZWD 2050 formeel worden vastgesteld in het BO MIRT

van 26 november a.s. Vooraf ondertekenen de voorzitter van het Gebiedsoverleg (Gedeputeerde

Smit van Brabant), de vicevoorzitter van de Adviesgroep en de Minister I&W een gezamenlijk

voorwoord.

 

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

Gebiedsagenda ZWD 2050. Uit het participatieproces 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.

GS van Zeeland hebben een brief gestuurd naar PS om hen te informeren over de

Gebiedsagenda. De inhoud van de Zeelandse brief is gebruikt om ook PS van Zuid-Holland te

informeren. Ook GS van Brabant zijn voornemens een dergelijke brief te sturen.
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4 Participatie

 

 

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

5 Communicatiestrategie

 

Het secretariaat van de Zuidwestelijke Delta verzorgt de communicatie over het vaststellen van

de Gebiedsagenda ZWD 2050 en het vervolg proces.

 


