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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
Voldoende water en van goede kwaliteit is belangrijk voor onze provincie
(natuur, landbouw, recreatie, drinkwater, industrie en vrijetijdseconomie).
Daarnaast willen we Brabanders, zeker in het licht van klimaatveranderingen,
beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Om hier invulling aan te
geven zijn voor het Deltaprogramma investeringsmiddelen opgenomen in het
Bestuursakkoord Beweging in Brabant 2015-2019.
Het voorstel
In te stemmen met het opnemen in de begroting van €11.620.000 om invulling
te geven aan het Deltaprogramma; voldoende water en van goede kwaliteit en
bescherming tegen overstromingen.
Aanleiding
Gedeputeerde Staten hebben in hun reactie richting het Rijk over het
Deltaprogramma en Nationaal Waterplan aangegeven in te stemmen met de
Deltabeslissingen en met de uitvoering van het Deltaprogramma. Gedeputeerde
Staten hebben daarbij toegezegd om ook hun aandeel daarin te leveren en
mee te werken.

Focus op drie regio’s in Brabant
We richten ons daarbij op drie regio’s in Brabant: de zoetwatervoorziening op
de hoge zandgronden, de Zuidwestelijke Delta met het zout maken van het
Krammer-Volkerak en de hoogwaterbescherming van het rivierengebied. We
leggen daarbij de volgende accenten:
Voor zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden hebben we
samen met de regionale partners een maatregelenprogramma
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opgesteld. Uitgangspunt: de trits sparen, aanvoeren,
accepteren/adapteren. Voorbeelden van maatregelen zijn: het
vergroten van de wateraanvoer voor Oost-Brabant via de
Noordervaart, herinrichting van beekdalen voor meer waterberging
(vasthouden), waterconserveringsprojecten.
In de Zuidwestelijke Delta wordt voor de zoetwateraanvoer naar het
West-Brabantse kleigebied in de toekomst water uit het Hollands DiepHaringvliet gebruikt en niet meer uit het Volkerak-Zoommeer. Dit is
onderdeel van de plannen van het rijk om het Volkerak-Zoommeer
weer zout te maken (Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer 2014). Op deze manier kan de slechte en
instabiele waterkwaliteit (blauwalg) van het Volkerak-Zoommeer
verbeteren. Een gezond, zout Volkerak-Zoommeer biedt ruimte voor
ontwikkelingen in de (schelpdier)visserij, het vastgoed en de recreatie.
We ondersteunen deze plannen omdat ze de economische
ontwikkeling in de regio op gang brengen.
Voor hoogwaterbescherming van het rivierengebied richten we ons,
naast onze wettelijke taak (goedkeuren dijkverbeteringsplannen), op
een mix van dijkversterking en rivierverruiming. Om dit laatste mogelijk
te maken is co-financiering vanuit de regio een vereiste. Dit moet tot
uiting komen in koploperprojecten waarvoor eind 2016 voorstellen
gedaan moeten worden. Met rivierverruiming werken we aan een
robuust riviersysteem (in het verlengde van de Overdiepse Polder en de
Noordwaard).
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Op welke wijze is PS geïnformeerd?
Over de doelen, de koers en de ontwikkelingen van het Deltaprogramma is
Provinciale Staten de afgelopen jaren al meerdere malen geïnformeerd. De
Provincie geeft inmiddels invulling aan een aantal bestuurlijke afspraken die in
dit verband gemaakt zijn (deelname aan processen binnen Rijn- en
Maasgebied). Provinciale Staten hebben daarnaast via de Voorjaarsnota 2014
besloten over de inzet van middelen voor Volkerak-Zoommeer en voor
zoetwater West-Brabant.

Relatie met het Provinciaal Milieu- en Waterplan
Met het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) wordt de ingezette koers
van het Deltaprogramma in Noord-Brabant bekrachtigd.

Begrotingswijziging nodig om middelen in te zetten
Voor het Deltaprogramma is in het Bestuursakkoord 2015-2019 € 30 mln aan
investeringsmiddelen opgenomen. Om de resterende middelen vanaf begin
2016 in te kunnen zetten moeten deze aan de begroting worden toegevoegd.
Omdat de middelen voor de zoetwatervoorziening hoge zandgronden (ca.
€ 17 mln) reeds in de begroting zijn opgenomen resteert ca. € 11,6 mln voor
deze begrotingswijziging (exclusief 4% organisatiekosten).
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De middelen worden vanaf begin 2016 ingezet als provinciale bijdrage voor
de regionale samenwerkingsverbanden voor het Deltaprogramma
(Zuidwestelijke delta/Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, Waterpoort, rivieren
Maas/Merwede/Waal) en uitvoerbare koploperprojecten rivierverruiming. Er
zijn 5 potentiële koploperprojecten rivierverruiming in Brabant: Nevengeul
Maasheggengebied, Ravenstein (spoorbrug en veevoederfabriek), RavensteinLith (dijkversterking en rivierverruiming), Oeverpark s’-Hertogenbosch
(rivierverruiming), Nevengeul Sleeuwijk. Met de koploperprojecten (en
regionale co-financiering) kunnen we een beroep doen op de € 200 mln aan
incidentele Rijksmiddelen voor rivierverruiming en zorgen we ervoor dat ook
andere doelen (cultuur, recreatie, natuur, economie) meegenomen worden. De
middelen zijn nu nodig om de koplopers samen met partners (waterschappen
en gemeenten) op te starten. Hoe de €10 mln daadwerkelijk voor uitvoering
verdeeld wordt over de koplopers zal in 2016 duidelijk worden.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten is via haar budgetrecht bevoegd te besluiten over
wijzigingen van de begroting.
Doel
De investeringsmiddelen dragen bij aan een goede zoetwatervoorziening en
waterveiligheid en daarmee in de provincie Noord-Brabant. Dit helpt Brabant
als aantrekkelijk leef-, woon- en investeringsgebied.
Argumenten

1.1 Hiermee geven we invulling aan de afspraken binnen het Nationale
Deltaprogramma
Het Deltaprogramma is na het nemen van de Deltabeslissingen in 2014 een
andere fase ingegaan. De focus is nu gericht op planvorming en uiteindelijke
uitvoering. Daarvoor zijn regionale samenwerkingsverbanden aangegaan.
Brabant neemt op hoogwaterbeschermingsgebied deel aan de regionale
projectorganisaties van Rijn en Maas.

1.2 De middelen staan niet ter discussie
De investeringsmiddelen zijn afgezonderd van de reguliere begroting voor het
nemen van structuurversterkende maatregelen voor Brabant. Dat betekent dat
deze middelen niet ter discussie staan en geen onderdeel uitmaken van de
herprioriteerbare taakstelling binnen de reguliere begroting.

1.3 Hiermee kunnen we aanspraak maken op de 200 mln Rijksmiddelen voor
rivierverruiming.
Het Rijk heeft incidenteel € 200 mln aan Rijksmiddelen voor koploperprojecten
rivierverruiming beschikbaar tot aan 2028. Om een beroep te kunnen doen op
de rijksmiddelen is cofinanciering vanuit de regio een voorwaarde.
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Kanttekeningen

Datum

1.1 We zijn afhankelijk van de inzet van waterschappen en het Rijk

6 oktober 2015

Rivierverruimingsmaatregelen zijn vrijwel altijd gekoppeld aan
dijkversterkingsprojecten van waterschappen. Voor de financiering van
gecombineerde maatregelen (dijkversterking en rivierverruiming) heeft het Rijk
tevens € 200 mln ter beschikking voor rivierverruiming. Hierop kan een beroep
gedaan worden als er vanuit de regio co-financiering wordt aangeboden.
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Financiën
Rivieren/rivierverruiming

10.000.000

Provinciale bijdrage aan uitvoeren van koploperprojecten rivierverruiming in Maas en Merwede.
Er zijn 5 potentiële koplopers; Nevengeul Maasheggengebied, Ravenstein (spoorbrug en
veevoederfabriek), Ravenstein-Lith (dijkversterking en rivierverruiming), Oeverpark s’Hertogenbosch (rivierverruiming), Nevengeul Sleeuwijk.
Proceskosten en samenwerkingsorganen Deltaprogramma

1.620.000

Provinciale bijdrage aan voortzetting van regionale samenwerkingsverbanden Zuidwestelijke
delta/Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, Waterpoort, rivieren Maas/Merwede/Waal vanaf begin
2016
Totaal

11.620.000

De voorgestelde begrotingswijziging voor de investeringsmiddelen
Deltaprogramma ziet er als volgt uit:
Tabel begrotingswijziging
(x € 1.000)
Jaar

Begr.

Omschrijving

product

Lasten /

Bedrag

baten

mutatie

Onderwerp

2015

31.03

Stelposten

Baten

+ € 11.620

Deltaprogramma

2015

03.01

Water

Lasten

+ € 11.620

Idem

Deze middelen zullen worden ingezet voor de volgende beleidsprestaties uit de
begroting 2016:
Tabel beleidsprestaties begroting 2016

Begrotingsproduct

Prestaties met
indicatoren

Begroting 2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

03.01

* Rivieren/Maas (primaire
keringen/rivierverruimingen)

Oplevering geoptimaliseerde
Voorkeurstrategie Bedijkte Maas
-Voordragen koploperprojecten
Maas voor MIRT verkenning
- opstellen en uitvoeren
verbeterplannen primaire
keringen/rivierverruimingen

alle
dijkverbeteringen
gereed

Start planuitwerking
koploper Maas
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Europese en internationale zaken
Er zijn geen Europese en/of internationale aspecten aan de orde.

6 oktober 2015
Documentnummer
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Planning
Behandeling van dit voorstel op 13 november 2015, tegelijk met de
behandeling van de begroting, is vereist zodat de middelen in 2016
beschikbaar zijn voor het doen van uitgaven en het toezeggen van bijdragen.

PS: 3872293

Met de middelen worden vanaf begin 2016 de regionale
samenwerkingsverbanden betaald. Voor de koploperprojecten vindt de eerste
fase van de voorbereiding plaats in 2015 en 2016. In 2016 zal worden
besloten over de bijdrage per koploper. Met een provinciale bijdrage kunnen
aanvragen bij het Rijk ingediend worden en vervolgfasen, inclusief
rijksmiddelen, in gang gezet worden.
Provinciale Staten zullen periodiek op de hoogte gesteld worden over de
voortgang. Hiervoor worden de gebruikelijke voortgangsrapportages benut.
Bijlage
Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3 e trance investeringsstrategie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: B vd Reek, breek@brabant.nl, (073) 680 8163
Cluster Natuur, Water en Milieu
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