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Dit uitvoering geeft aan het besluit van Provinciale Staten d.d. 14
november 2014, nr. 63/14, om de restant BO2-middelen uit de reserve
Provinciaal Waterplan (PWP) in te zetten ten behoeve van het
Deltaprogramma, een spoor dat via het Provinciaal Milieu- en
Waterplan (PMWP) loopt;
Voor het onderdeel Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma in de
PMWP-begroting nauwelijks financiering beschikbaar is;
Financiering nodig is om aanpassing aan klimaatverandering
voortvarend in te vullen, in samenwerking met het Rijk en de
regiopartners;
Uitvoering plaatsvindt in lijn met het landelijke Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie;
Lokale en regionale initiatieven gericht op het realiseren van provinciale
waterdoelen om passende financiering vragen;
Financieel in het kader van de streeknetwerken en regionale
versnellingsafspraken reeds toezeggingen zijn gedaan en nieuwe lokale
en regionale initiatieven zich aandienen.

besluiten:
1. Ter financiering van het Deltaprogramma in de lopende begroting 2017
€ 13,1 mln uit de reserve Provinciaal Waterplan (PWP) over te hevelen

naar de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP)
en tevens de reserve PWP op te heffen.
2. Ter financiering van klimaatstresstesten en ruimtelijke adaptie projecten
van de Provincie met het Rijk en regionale partners de Begroting 2018
voor € 2 mln te wijzigen met als dekkingsbron de reserve Provinciaal
Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP).
2. Ter financiering van lokale en regionale initiatieven die een bijdrage leveren
aan de realisatie van de wateropgaven de lopende Begroting 2017 en de
Begroting 2018 voor € 0,87 mln te wijzigen met als dekkingsbron de reserve
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP).
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