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Geachte Statenleden,

Zoals op 27 oktober jl. aangekondigd in onze brief, kenmerk PZH-2020-751837923, sturen wij u

hierbij ter informatie toe onze Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023. Deze

uitvoeringsagenda is tot stand gekomen als onderdeel van ons programma “Weerkrachtig Zuid-

Holland”. Met onze brief van 27 oktober jl. hebben wij u met de ‘Tussenrapportage Weerkrachtig

Zuid-Holland’ tevens geïnformeerd over de voortgang die wij tot nu toe hebben gemaakt op alle 7

stappen zoals afgesproken in het DPRA.

Het klimaat verandert in hoog tempo: het wordt warmer, natter (hoosbuien) en droger. De

zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Dit vraagt op alle schaalniveau’s - van individuele gebouwen,

tot straten, tot grote gebieden - aanpassingen in ruimtelijke inrichting om risico’s zoals ernstige en

structurele wateroverlast, funderingsschades, hittestress en overstromingsrisico’s te beperken. In

het kader van het nationale Deltaprogramma (DPRA) hebben alle overheden afgesproken dat

Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. Hieraan moet door alle

overheden invulling worden gegeven via 7 afgesproken stappen. 

http://www.zuid-holland.nl
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In voorliggende Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021 – 2023 beschrijven wij hoe

de inzet van al onze provinciale middelen (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord en

vastgesteld in de Begroting 2020) en onze realisatiekracht bijdraagt aan het daadwerkelijk

klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Zuid-Holland. Daarbij sluiten wij nauw aan bij de

inmiddels uitgevoerde verkenningen en stresstesten (DPRA-stap 1) en handelingsperspectieven

voor onze provinciale beleidsvelden zoals beschreven in onze eind 2018 vastgestelde strategie

“Weerkrachtig Zuid-Holland” (DPRA-stap 2). Met het opstellen van een uitvoeringsagenda geven

wij invulling aan stap 3 van de afgesproken 7 stappen in het Deltaprogramma Ruimtelijke

Adaptatie (DPRA). 

Met deze Uitvoeringsagenda worden géén nieuwe investeringen of projecten aangekondigd. Er

zijn dan ook geen financiële consequenties verbonden aan deze agenda: alle genoemde inzet

past binnen de scope en kaders van bestaande of al geplande programma’s of al geplande

uitvoeringsprojecten op al onze beleidsvelden. Voor een aantal onderwerpen is nog nadere

besluitvorming nodig om tot daadwerkelijke uitvoering te kunnen leiden. Besluitvorming,

verantwoording over de uitvoering en financiële dekking, en het op termijn eventueel doen van

aanvullende voorstellen, zal primair via de betreffende beleidsinhoudelijke lijnen en inhoudelijk

portefeuillehouder plaatsvinden. Dit is een bewuste keuze vanuit de gedachte dat

klimaatadaptatie geen op zichzelf staande portefeuille is, maar àl onze beleidsvelden raakt en

vanuit al onze portefeuilles inzet vraagt. Niet voor niets is in het kader van het Deltaprogramma

afgesproken dat klimaatadaptatie per 2020 “integraal onderdeel moet uitmaken van al ons beleid

en handelen als overheden”. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe dat in Zuid-Holland wordt

ingevuld en bundelt de inzet vanuit de verschillende beleidsvelden op het gebied van

klimaatadaptatie tot één samenhangend overzicht. 

Vanuit deze brede integrale benadering, is er ook een stevige relatie tussen deze

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en diverse thematische programma’s die komende tijd ook

aan uw Staten zullen worden voorgelegd. Bijvoorbeeld ter uitwerking van het omgevingsbeleid.

Waar relevant zal ook in zo’n thematisch programma worden aangegeven hoe klimaatadaptatie

daarin doorwerking krijgt. Een voorbeeld van zo’n programma is het concept regionaal

waterprogramma dat binnenkort in eerste ontwerp aan uw Staten zal worden aangeboden. In dit

waterprogramma vindt u meer in detail terug hoe de inzet op klimaatopgaven zoals genoemd in

voorliggende Uitvoeringsagenda (zoals droogte, wateroverlast, verzilting en bodemdaling) vanuit

onze reguliere watertaken en -bevoegdheden zal worden ingevuld en gerealiseerd.

Hetzelfde geldt voor het onderwerp bodemdaling (stedelijk en landelijk) dat zowel deel uitmaakt

van deze Uitvoeringsagenda als van andere dossiers. Op woensdag 3 maart a.s. vindt er een

technische sessie plaats voor uw Staten, waarbij het onderwerp bodemdaling integraal vanuit

meerdere dossiers zal worden toegelicht. Wij stellen voor om het onderwerp bodemdaling

vervolgens gezamenlijk met deze Uitvoeringsagenda met uw Staten te bespreken, zoals eerder

voorgesteld in de Statencommissie KNM.
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Met deze uitvoeringsagenda maken we als provincie een belangrijke stap van “samenwerken en

verbinden” naar “zelf doen met beleid en investeringen”. Dit is een ontwikkelrichting die uw Staten

al in de vorige collegeperiode meegaf bij de bespreking van onze klimaatadaptatiestrategie

“Weerkrachtig Zuid-Holland“ in februari 2019. Wij zetten – in lijn met de afspraken in het

coalitieakkoord – deze ontwikkelrichting door.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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