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Inhoudelijk
Aanleiding

In september 2019 hebben Provinciale Staten een nota netwerksturing
Klimaatadaptatie Zeeland vastgesteld als agenderend, richtinggevend en
kaderstellend document voor de procesaanpak om te komen tot een
regionale Klimaatadaptatie Strategie Zeeland(KaSZ) eind 2020/begin 2021.
Provinciale Staten hebben in de vergadering van 20 september een brief
(19424637) met wensen en bedenkingen op de nota Klimaatadaptatie
Zeeland vastgesteld.
In 2019 zijn de klimaatstresstesten uitgevoerd en is een risicodialoog
geweest. Op basis van de resultaten van de risicodialoog wordt de
richtingennotitie Klimaatadaptatie: Zeeuwse risico’s in beeld aan u
voorgelegd. Deze notitie vormt de basis voor een gezamenlijke Zeeuwse
strategie voor Klimaatadaptatie.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

De richtingennotitie Klimaatadaptatie: Zeeuwse Risico’s in beeld vast te
stellen als provinciaal, richtinggevend document voor de procesaanpak en
wensen en bedenkingen in deze kenbaar te maken.

Toelichting

Middels de onderstaande drie stappen wordt er naar een Klimaatadaptatie
Strategie Zeeland toegewerkt.
1. Uitvoeren van Klimaatstresstesten (Uitgevoerd in 2019).
 De Zeeuwse overheden hebben klimaatstresstesten uitgevoerd,
concreet gaat het om de effecten van overstromingen, wateroverlast,
droogte en hittestress.
2. Voeren van de Risicodialoog (Uitgevoerd in november 2019).
 De resultaten van de stresstesten zijn gebundeld, vervolgens is
nagegaan welke knelpunten het meest urgent zijn en een regionale
aanpak vergen. Hierbij zijn de volgende punten besproken.
o Welke kwetsbaarheden breed herkend worden;
o Welke kwetsbaarheden op Zeeuws niveau urgent zijn en
welk niet;

Inhoudelijk
Welke kwetsbaarheden eventueel nader gezamenlijk
onderzoek vergen;
o Welke mogelijke oplossingen hiervoor voorhanden zijn.
3. Opstellen Strategie en uitvoeringsprogramma. De strategie bestaat uit drie
onderdelen:
 De Zeeuwse strategie;
 De lokale strategie;
 Aanbevelingen voor nader onderzoek of toekomstige vervolgacties.
o

Kwetsbaarheden
De kwetsbaarheden in de voorliggende notitie zijn geordend naar de
volgende aandachtsvelden:
1. Bebouwde omgeving en openbare ruimte
2. (Vitale) infrastructuur en industrie
3. Landbouw
4. Klimaatzones en de effecten daarop op ecosystemen
5 Risico’s voor de gezondheid van kwetsbare groepen
6. Recreatie
7. Overstromingen.
Per aandachtsveld is een overzicht gemaakt van de kwetsbaarheden die
voor dit aandachtsveld relevant zijn. Per risico is vervolgens nagegaan welke
oplossingen mogelijk zijn. Per kwetsbaarheid is daarnaast al zoveel mogelijk
aangegeven wat een voorstel van aanpak is en welke partijen een
verantwoordelijkheid hebben of kunnen nemen en welke rol daarbij hoort.
Vervolgproces
- In de periode tot de zomer van 2020 wordt aan de hand van de
informatie van de reacties op deze notitie, de stresstesten en de
dialoog een eerste concept KaSZ opgesteld.
- Na de zomerperiode 2020 zal de concept KaSZ aan u worden
voorgelegd.
- Begin 2021 zal de KaSZ ter vaststelling aan PS worden aangeboden.
- Na vaststelling van de KaSZ, is de doorvertaling in het eigen beleid
door de individuele organisaties aan de orde. In het convenant is
gebord dat de KaSZ geborgd gaat worden in de Omgevingsvisies, plannen en –programma’s.
Wensen en bedenkingen

Voor het formuleren van een brief van PS aan GS met wensen en
bedenkingen, bespreken we onderstaande punten in de volgende volgorde:
1) De benoemde kwetsbaarheden;
2) De benoemede oplossingsrichtingen;
3) De benoemde aanpak en verantwoordelijkheden;
4) Het vervolgproces van de KaSZ.

Kosten en dekking

In de huidige begroting zijn door PS al middelen beschikbaar gesteld om te
werken aan klimaatadaptatie. Voor het totale proces voor het opstellen van
de KaSZ, inclusief de risicodialoog is €267.000 beschikbaar tot en met 2020.
Tegelijkertijd wordt dit jaar gewerkt aan het Zeeuws Deltaplan zoet water. U
wordt middels een en startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoetwater geïnformeerd.
Naast deze processen lopen de uitvoeringsprojecten, zoal de Proeftuin zoet
water en bestaande subsidieregelingen zoals groene Daken gewoon door.

Overige informatie

Provinciale Staten heeft op 20 september 2019 een brief (19424637) met
wensen en bedenkingen op de nota Klimaatadaptatie Zeeland vastgesteld.

