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Kennisgenomen hebbend van:





De ontwerp-begroting 2018 en de daarin opgenomen aanscherping van het opgavegericht werken in Zeeland
(hoofdstuk 1.1.2)
Het onlangs gesloten regeerakkoord
Het onlangs aangeboden Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt.

Overwegende:






Dat in de nu geformuleerde maatschappelijke opgaven het klimaat, en het fysiek-ruimtelijke domein in het
algemeen, opvallend ontbreken;
Dat klimaatverandering en zeespiegelstijging nationaal en internationaal erkend worden als grote uitdagingen,
die in de komende jaren om ingrijpende maatregelen en aanzienlijke investeringen vragen
Dat het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het nieuwe regeerakkoord op dit punt heldere ambities bevatten,
met daarin een belangrijke rol voor provincies, gemeenten en waterschappen.
Dat de koppeling van klimaatopgaven aan andere ruimtelijke opgaven daarbij een belangrijk aandachtspunt is.
Wat een grote invloed kan hebben op de woon en leef-situatie van inwoners van Zeeland.
Dat de in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie beoogde versnelling en intensivering alleen door
samenwerking van overheden en van overheden met maatschappelijke partners gerealiseerd kan worden.

Spreken als hun mening uit:





Dat er juist ook in Zeeland belangrijke aan het klimaat gerelateerde opgaven aan de orde zijn.
Dat deze opgaven vanuit een samenwerkingsgedachte en uitvoeringsgericht moeten worden opgepakt en dat
zij daarom onderdeel moeten zijn van het opgavegericht werken.
Dat de Omgevingsvisie een belangrijk kader is waarin deze opgaven verder gestalte moeten krijgen.
Het direct van invloed kan zijn op de woon- en leefsituatie van inwoners van Zeeland.

Dragen Gedeputeerde Staten op om:




Het nu geformuleerde programma ‘opgavegericht werken’ aan te vullen met de prioritaire opgaven op het
gebied van klimaat.
In 2018 een inventarisatie van de aan het klimaat gerelateerde opgaven uit te voeren.
Een programmering van de opgaven voor 2019 en volgende jaren voor te bereiden en daarbij ook inwoners van
Zeeland tijdig te betrekken.

En gaan over tot de orde van de dag.
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