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Technische vragen:
1. Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Bovendien zijn er klimaat tipping points
waardoor de verandering plotseling nog veel sneller kan gaan. Is 2050 als doeljaar niet
te ver weg? Bestaat de mogelijkheid om dat jaar naar voren te halen als de
omstandigheden dat vereisen?

Het KNMI verwacht dit jaar nieuwe klimaatscenario’s te presenteren.
Mochten die aanleiding geven tot snellere actie en wijziging in nationaal
beleid, dan zal dit leiden tot een actualisatie van de KasZ.

2. Het nationale Deltaprogramma benoemt 13 nationale vitale en/of kwetsbare functies.
Daarnaast kan een regio nog eigen V&K functies benoemen. Zijn er voor de provincie
Zeeland aanvullende V&K functies vastgesteld? Zo ja welke, zo nee waarom niet?
Graag een toelichting.

Nee. Uit de tot nog toe uitgevoerde klimaatstresstesten (gemeenten,
landbouw, natuur, havens en industrie), zijn geen gebouwen, bouwwerken
of infrastructurele werken naar voren gekomen die niet al onder de 13
nationale en/of kwetsbare functies vallen of extra moeten worden
beschermd.

3. Het nationale Deltaprogramma benoemt 13 nationale vitale en/of kwetsbare functies.
Daarnaast kan een regio nog eigen V&K functies benoemen. Zijn er voor de provincie
Zeeland aanvullende V&K functies vastgesteld? Zo ja welke, zo nee waarom niet?
Graag een toelichting.

Zie 2

4. Blz. 21. Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden integraal gekoppeld aan de
versterking (van de primaire waterkering), Wat wordt daarmee concreet bedoeld?
Voorbeelden?

Ontwikkelingen rond de waterkering worden in samenhang gezien. Zo kan
een dijkversterking worden benut om ook andere ontwikkelingen zoals
recreatie of natuur mee te laten liften. Andersom geldt dat andere
ontwikkelingen ook een bijdrage kunnen leveren aan dijkversterking of
waterveiligheid. De vroegere “Zwakke schakels” projecten zijn hier een
voorbeeld van.
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5. Blz. 25. Eind 2022 is de (wettelijke) beoordeling van de primaire keringen aan de
nieuwe normen voor waterveiligheid afgerond. Op dat moment is er zicht op eventuele
nieuwe versterkingsopgaven. Voor de betreffende dijkvakken zal een aanvullende
reserveringszone opgenomen worden. Ontwikkelingen en de bestaande situatie in deze
zones moeten onderdeel uitmaken van een integraal ontwerp van een brede dijkzone.
Is er een inschatting om hoeveel dijkvakken dit gaat? En wordt een reserveringszone
alleen bij deze dijkvakken opgenomen of wordt er ook bij de dijken waarvoor in 2022
geen versterkingsopgave bestaat al ruimte gereserveerd voor toekomstige versterking
en/of verbreding?

Het waterschap Scheldestromen werkt op dit moment aan de beoordeling.
Er is nog geen inschatting om hoeveel dijkvakken het gaat.
De reserveringszone zal ten minste gelden voor die dijkvlakken die op
termijn om versterking vragen.

6. De kerncentrale wordt niet expliciet benoemd. Sluiting is aan de orde in 2033. Echter
ook na de sluiting zal het vele jaren duren tot de centrale is ontmanteld. Is de
kerncentrale (zowel in bedrijf als na de ontmanteling) voldoende voorbereid op het
veranderende klimaat? Hoe wordt de veiligheid van de kerncentrale in een veranderend
klimaat gewaarborgd?

Ja de kerncentrale heeft een beschermingsniveau voor overstromingen
van 1 op 1 miljoen jaar ten opzichte van een basisniveau van 1 op 4.000
jaar.
De veiligheid van de waterkeringen worden in Zeeland getoetst door het
Waterschap Scheldestromen. Wanneer blijkt dat een waterkering op
termijn onvoldoende is, wordt deze versterkt.

