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Quick wins klimaatadaptatie
In september 2019 is toegezegd een lijst op te stellen met quick wins voor klimaatadaptatie en de hierbij
horende kosten.
Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn verschillende maatregelen die snel voordeel
opleveren, zogenaamde quick wins. Als provincie is het initiëren van quick wins beperkt. Veel uitvoerende
verantwoordelijkheden om de gevolgen van klimaatverandering te beperken liggen bij gemeenten,
waterschappen en Rijkswaterstaat. Een belangrijke quick win die we als provincie hebben geïnitieerd was
het opstarten van de campagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Op de website
zeelandverandertmee.nl is een overzicht gemaakt van maatregelen die inwoners snel en (redelijk)
gemakkelijk kunnen nemen. Enkele voorbeelden van maatregelen:
Maatregel
Regenton plaatsen
Geveltuin aanleggen
Leg een ‘Tuiny Forest’ aan
Haal tegels uit je tuin

Inschatting kosten
Vanaf €50
+/- €150
€120
variabel

Door de provincie Zeeland zijn enkele quick win maatregelen inmiddels uitgevoerd of in de planning. Deze
maatregelen zijn:
Maatregel

Kosten
Uitgevoerde quick wins
Beschikbaar stellen subsidie groene daken
€100.000 jaarlijks
Subsidiëren groene schoolpleinen
€100.000 jaarlijks
Bijdrage aan de SAZ+ voor het verminderen van
€15.000
wateroverlast en droogte in stedelijk gebied.
Bijdrage Deltaplan Zoetwater
€564.845 (verdeeld over verschillende projecten)
Hitteonderzoeken Zeeland
€65.000 gezamenlijke bijdrage met Zeeuwse
overheden (€20.000 bijgedragen door provincie
Zeeland)
Quick wins in de planning
Klimaatadaptatie toevoegen aan FIB regeling
Nog onbekend
Klimaatadaptatie toepassen in provinciale
Hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen
projecten zoals de voorbereiding voor verbreding
Deltaweg en verduurzaming vastgoed
In de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) worden ook maatregelen opgenomen die behoren tot quick
wins. Op dit moment is het nog onduidelijk welke maatregelen dit precies worden, maar een belangrijke
maatregel is het meenemen van klimaatadaptatie in een vroegtijdig stadium van een project. Op die manier
worden de kosten voor het toepassen van maatregelen zo veel mogelijk beperkt.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handreiking opgesteld met daarin quick win maatregelen
en hun investerings- en onderhoudskosten. Dit document is een inspiratiebron voor klimaatadaptief
bouwen en ontwikkelen.
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