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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-763635347 DOS-2017-

0005412

Onderwerp

Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

Advies

1. Vast te stellen de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023;

2. Vast te stellen de brief aan PS waarin zij geïnformeerd worden over de Provinciale

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de Provinciale 

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023 door het College van Gedeputeerde Staten.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-op pagina 11 van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie de zin: “Partijen streven ernaar …

doelen.” te verwijderen;

-op pagina 12 van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie onder “Onze ambities…” een bullet toe

te voegen die als volgt luidt:  “Klimaatadaptatiemaatregelen, zoals bomen, in de gebouwde

omgeving dragen bij aan het reduceren van hittestress en de energievraag”;
-op pagina 2 van de brief aan Provinciale Staten toe te voegen dat wanneer er wel extra

investeringen gedaan moeten worden dit binnen de betrokken portefeuille wordt afgestemd en
dat Provinciale Staten, wanneer hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden, hierover apart

worden geïnformeerd.

Bijlagen

1. GS-Brief aan PS: Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

2. Rapport: Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 2 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Alle programma’s

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

  Deltabeslissingen Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma 2014): instemming via IPO;

 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma 2018): instemming via IPO; 

 Bestuursakkoord Klimaatadaptatie met het Rijk (2018): instemming via IPO;

 Weerkrachtig Zuid-Holland: adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland,

vastgesteld door GS en toegezonden aan PS d.d. 11-12-2018; 

  Bespreking Weerkrachtig Zuid-Holland  in Statencommissie: februari 2019.

 Tussenrapportage Weerkrachtig Zuid-Holland 2020: vastgesteld door GS en

toegezonden aan PS d.d. 27 oktober 2020.

 

3 Proces

 

De uitvoeringsagenda is het resultaat van een interne inventarisatie binnen de scope van al

bestaande ambities en programma’s. Omdat alle genoemde uitvoeringsactiviteiten al bestaande

inzet betreft, heeft er geen aparte consultatie of inspraak plaatsgevonden over dit document.

De uitvoeringsagenda vormt de basis voor onze inbreng in de samenwerking met andere partijen,

zoals waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s, bouwpartijen etc. om Zuid-Holland

klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Dit kan bijvoorbeeld doorwerking krijgen in de

regionale uitvoeringsprogramma’s die door de DPRA-werkregio’s worden voorbereid t.b.v. een

aanvraag bij het Rijk in het kader van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Ook Provincie Zuid-

Holland is daarin één van de deelnemende partijen. Vanuit deze samenwerkingen zal er daarom

zeker vanuit waterschappen en gemeenten naar verwachting met belangstelling kennis worden

genomen van deze provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.
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Provincie Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland die de eigen uitvoeringsagenda – als

stap 3 van het DPRA-proces – presenteert.

 

4 Participatie en rolneming

 

In de uitvoering van klimaatadaptatie acteert Provincie Zuid-Holland vooral vanuit de rollen

samenspel en meewerken. De Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie geeft de inhoudelijke basis

voor de inzet van de Provincie in die rollen.

Zoals beschreven in de onlangs aan Provinciale Staten toegezonden ‘Tussenstand Weerkrachtig

Zuid-Holland’, is er in Zuid-Holland op het thema klimaatadaptatie inmiddels een groot aantal

regionale netwerken (DPRA-werkregio’s) en thematische coalities ontstaan. Binnen die netwerken

en coalities is sprake van een intensieve en actieve dialoog waarbij een groot aantal stakeholders

is betrokken.

 

5 Communicatiestrategie

 

De Uitvoeringsagenda wordt via de klimaatpagina op de provinciale website beschikbaar gesteld.

Via de social media kanalen van de provincie wordt daar aandacht aan gegeven. Indien gewenst

kan dit via de persoonlijke accounts van gedeputeerden verder worden gedeeld.

Een exemplaar van de vastgestelde Uitvoeringsagenda zal ter kennisname naar de

Deltacommissaris worden gezonden. De Uitvoeringsagenda wordt tevens aangeboden aan het

landelijke kennisportal ‘klimaatadaptatie.nl’ waar alle overheden hun voorbeelden m.b.t. uitvoering

van het DPRA en de NAS met elkaar delen. 

Provincie Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland die de eigen uitvoeringsagenda – als

stap 3 van het DPRA-proces – presenteert. Naar verwachting zal dat ook collegiale belangstelling

opleveren van andere provincies en Deltacommissaris.

Ter ondersteuning en versnelling van de interne borging & verankering, eigenaarschap en

uitvoering van de verschillende onderdelen in de Uitvoeringsagenda binnen de eigen organisatie,

zullen komend jaar diverse interne activiteiten en presentaties worden georganiseerd (interne

‘roadshow’) door het programmateam Weerkrachtig Zuid-Holland. 


