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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766345404 

DOS-2017-0005412

Onderwerp

Mandaat tot medeondertekening van regionale aanvragen i.h.k.v. de Tijdelijke impulsregeling

klimaatadaptatie 2021–2027.

Advies

1. Vast te stellen, het Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027.

2. Het Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 bekend te maken

door plaatsing in het provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling van het

Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027.

N.B. Aangezien de Commissaris van de Koning ingevolge artikel 176, lid 1 van de Provinciewet

bevoegd is de Provincie in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zal de commissaris gelet op

het bepaalde in artikel 176, lid 2 van de Provinciewet gevraagd worden de gedeputeerde van de

provincie Zuid-Holland die zitting heeft in de bestuurlijke tafels  van de zogenoemde DPRA

werkregio’s, alsmede diens formele plaatsvervanger in die functie, te machtigen om de

betreffende aanvragen namens de provincie te ondertekenen, nadat daartoe hetzij in bestuurlijk

mandaat, hetzij door het voltallige college rechtsgeldig is besloten.   

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

- Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 oktober 2020, nr.

IENW/BSK-2020/195119, houdende vaststelling van een tijdelijke regeling voor versnelling

van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (Tijdelijke impulsregeling

klimaatadaptatie 2021–2027)

- Indieningsformat behorend bij de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

- Machtigingsbesluit CdK  ten behoeve van de gedeputeerde die zitting heeft in de bestuurlijke

tafel van de zogenoemde DPRA werkregio’s, alsmede ten behoeve van diens formele

plaatsvervanger in die functie.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 maart 2021 -
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1 Toelichting voor het College

 

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de

Impulsregeling Klimaatadaptatie. Deze Impulsregeling is een uitwerking van het in 2018 door de

minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de

Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gesloten Bestuursakkoord

Klimaatadaptatie. 

Op basis van de Impulsregeling Klimaatadaptatie kunnen de in zogenaamde ‘DPRA-werkregio’s’

samenwerkende gemeenten, waterschappen en provincies een bijdrage van het Rijk krijgen voor

het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om

adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te

breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. De

bijdrage kan alleen in gezamenlijkheid worden aangevraagd via de werkregio’s van het Deltaplan

Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De deelnemers per werkregio en het maximaal per werkregio te

ontvangen bedrag zijn vastgelegd in de bijlage behorend bij de Impulsregeling Klimaatadaptatie. 

Elke werkregio kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 maximaal 3x een bijdrage

van het Rijk aanvragen tot aan het maximaal vastgelegde bedrag per regio. In 2027 moet de

uitvoering van de maatregelpakketten klaar zijn.

Het Rijk heeft in de begroting van 2021 een bedrag van € 200 miljoen voor de Impulsregeling

gereserveerd. De € 200 miljoen is over de werkregio’s verdeeld op basis van inwoners en

oppervlakte. Daarvan is ca. € 30 miljoen beschikbaar voor de Zuid-Hollandse werkregio’s. De

rijksbijdrage wordt verstrekt op basis van 2/3 cofinanciering vanuit de regio zelf. 

De beschikbare gestelde bedragen per werkregio in Zuid-Holland zijn:

 Goeree-Overflakkee: € 1,4 miljoen

 Drechtsteden: € 1,5 miljoen

 Hoeksche Waard: € 1,4 miljoen

 Holland Rijnland: € 4,7 miljoen

 Midden-Holland: € 3 miljoen

 Delfland: € 9,3 miljoen

 Rotterdam e.o.: € 4,5 miljoen

 BAR-gemeenten: € 0,9 miljoen

 Voorne-Putten: € 1,5 miljoen

 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: € 1,7 miljoen

De formele aanvraag, bestaande uit het in te dienen maatregelenpakket ten behoeve van het

verkrijgen van een financiering uit de impulsregeling, moet – om in aanmerking te komen voor de

rijksbijdrage - bestuurlijk worden ondertekend door ten minste 50% van de partijen binnen de

DPRA werkregio die de aanvraag indient, waarbij tenminste een provincie of een waterschap tot

de ondertekenaars behoort.
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Inzet van de provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er 10 DPRA werkregio’s actief, waarbij provincie Zuid-Holland altijd

deelnemer is, samen met alle gemeenten en waterschap(pen) in het betreffende gebied: Goeree-

Overflakkee, Drechtsteden, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland, Delfland,

Rotterdam e.o., Bar, Voorne-Putten, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Over de samenstelling

van de DPRA-werkregio’s bent u eerder geïnformeerd via de klimaatadaptatiestrategie

‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ in 2018 en via de eind 2020 toegezonden tussenrapportage.

De inzet van de provincie in de werkregio’s is ondersteunend, faciliterend en gericht op de

kwaliteit van het totstandkomingsproces. Doel is bestuurlijke consensus in de werkregio over de

in te dienen projecten. De inhoudelijk te maken keuzes voor wat betreft het in te dienen

maatregelenpakket is m.n. aan gemeenten en waterschappen binnen regio’s; deze keuzes zullen

gebaseerd zijn op de gebleken kwetsbaarheden uit door de gemeenten al uitgevoerde

stresstesten en risicodialogen en de daaruit volgende gemeentelijke en regionale

uitvoeringsprogramma’s.

In principe zullen wij als provincie geen eigen projecten opvoeren om in aanmerking te komen

voor rijksbijdragen. De te ontvangen rijksbijdrage komt zo geheel ten goede van de deelnemende

gemeenten. Dit betekent dat wij in principe ook geen bijdrage leveren in de benodigde

cofinanciering en ook niet de rol van kassier op ons nemen.

In termen van de toelichting bij de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 wordt

door ondertekening van een aanvraag ingestemd met de inhoud daarvan. In het geval van

(mede) ondertekening door de provincie Zuid-Holland zal dit echter vooral een  signaal afgeven

aan de werkregio’s dat de provincie de door hen gekozen koers onderschrijft en de  provincie zich

verbonden voelt met de werkregio’s.

Mandaat en randvoorwaarden provinciale ondertekening van de aanvragen 

Met 10 werkregio’s en een mogelijk maximaal aantal van 3 aanvragen per regio, kan de provincie

Zuid-Holland betrokken raken bij een aantal van 30 aanvragen. Om de instemmingsbesluiten ten

aanzien van deze aanvragen niet allen in het voltallige college te hoeven brengen, is het te

overwegen daarvoor mandaat te verlenen. In de systematiek van het provinciale mandaatstelsel

is daarvoor in dit geval de figuur van het bestuurlijke mandaat het meest aangewezen. Met het

oog daarop is het bijgevoegde mandaatbesluit opgesteld.

Het mandaat komt erop neer dat twee gedeputeerden tezamen het besluit zullen kunnen nemen

om instemming te hechten aan de aanvragen die vanuit de werkregio's ingediend zullen gaan

worden. Dat zal zonder meer het geval kunnen zijn wanneer de betreffende aanvraag voldoet aan

de minimale vereisten zoals gesteld in de Impulsregeling Klimaatadaptatie en bijgevoegd

Indieningsformat zoals verstrekt door het ministerie (zie bijlage en er  naar mening van de

gedeputeerde voldoende bestuurlijke consensus is over de in te dienen aanvraag onder de

gezamenlijke deelnemers (gemeenten en waterschap(pen)).
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Op het mandaat zijn echter een aantal uitzonderingen aangebracht. De gedeputeerden zullen

geen gebruik kunnen maken van het hun daartoe verleende mandaat en het verzoek tot

ondertekenen terugleggen bij GS in gevallen waarin de provincie ook zelf financieel of inhoudelijk

betrokken is bij de aanvraag. De uitzonderingen betreffen dan gevallen waarin: 

  toch sprake is van enige financiële betrokkenheid van Provincie Zuid-Holland via bijvoorbeeld

het opvoeren van al lopende provinciale projecten die bij de aanvraag kunnen worden

opgevoerd als cofinanciering; 

  de Provincie Zuid-Holland alsnog wil besluiten de rol van kassier op zich te nemen;

 er over de aanvraag naar mening van de gedeputeerde onvoldoende bestuurlijke consensus

is tussen de betrokken partijen of indien daar bestuurlijke onenigheid over is of dreigt te

ontstaan;

  er naar mening van gedeputeerde niet wordt voldaan aan de minimale vereisten van de

aanvraag zoals gesteld in de Impulsregeling Klimaatadaptatie en bijgevoegd

Indieningsformat. 

Om de aanvragen ook daadwerkelijk mede te kunnen ondertekenen, zal de commissaris van de

Koning gevraagd worden een daartoe strekkende machtiging af te geven (zie ook hierna onder

juridisch kader).   

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Alle programma’s

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s (Provincie Zuid-Holland draagt

niet bij aan cofinanciering). 

Juridisch kader

Er zijn op dit moment geen identificeerbare juridische risico’s.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de betreffende aanvragen te ondertekenen Op grond van een door de CdK af

te geven  machtiging wordt de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland die zitting heeft

in de bestuurlijke tafel  van de zogenoemde DPRA werkregio’s (en eventueel de

gedeputeerde die als diens formele plaatsvervanger in de functie optreedt) echter de

bevoegdheid gegeven de betreffende aanvragen namens de provincie te ondertekenen,

nadat daartoe hetzij in bestuurlijk mandaat, hetzij door het voltallige college rechtsgeldig is

besloten.  

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS-Instemming met Bestuursakkoord Klimaatadaptatie: november 2018 (PZH-2018-667923154) 

De samenwerking van Provincie Zuid-Holland in de DPRA-werkregio’s past bij de in november

2017 door GS vastgestelde aanpak (PZH-2017-613911196) en de door GS in december 2018

vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie Weerkrachtig Zuid-Holland (PZH-2018-670864938). 

Deze werkwijze is onlangs bevestigd in de door GS op 2 februari jl. vastgestelde Provinciale

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (PZH-2021-763635347). Op diverse momenten bent u over
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de ontwikkelingen in de werkregio’s geïnformeerd; de laatste keer was in de tussenrapportage

‘Tussenstand Weerkrachtig Zuid-Holland’, door u vastgesteld in oktober 2020 (PZH-2020-

751837923). Daarin is ook de ontwikkeling van de oorspronkelijke 7 werkregio’s in Zuid-Holland

naar 10 werkregio’s nu beschreven.

3 Proces

 

Elke werkregio heeft een eigen proces en eigen bestuurlijke tafel ingericht om te komen tot een

gezamenlijke aanvraag. De aanvragen worden per regio ambtelijke voorbereid en vervolgens op

de betreffende bestuurlijke tafel vastgesteld. Na vaststelling op de bestuurlijke tafel worden

partijen verzocht de aanvraag bestuurlijk te ondertekenen. De gedeputeerde klimaatadaptatie

(portefeuille Gezond & Veilig) is lid van alle bestuurlijke overlegtafels. 

Eén van de gemeenten binnen elke werkregio heeft de rol van penvoerder en kassier en zal

namens de werkregio de door partijen ondertekende aanvraag indienen bij I&W.

De werkregio’s kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 1x per jaar een bijdrage

van het Rijk aanvragen totdat het maximum van het beschikbaar gestelde bedrag is bereikt. Dit

betekent dat er theoretisch de komende 3 jaar 30 aanvragen vanuit de Zuid-Hollandse

werkregio’s kunnen worden ingediend, welke de provincie zal mede ondertekenen. Het tempo in

de verschillende werkregio’s verschilt. De aanvragen zullen daarom op verschillende momenten

ter ondertekening worden aangeboden.

4 Participatie en rolneming

 

Als deelnemer in de DPRA-werkregio’s acteert Provincie Zuid-Holland vooral vanuit de rollen

samenspel en meewerken. De onlangs in GS vastgestelde “Provinciale Uitvoeringsagenda

Klimaatadaptatie” (PZH-2021-763635347) geeft de inhoudelijke basis voor de inzet van de

Provincie in die rollen.

Alle gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk deelnemer

in minimaal één van de 10 DPRA-werkregio’s (waterschappen zijn vaak deelnemer in meerdere

werkregio’s die hun eigen verzorgingsgebied betreffen). 

5 Communicatiestrategie

 Dit besluit behoeft geen aanvullende communicatie.

 


