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Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u aan het statenvoorstel inzake het concept Opgavenvoorstel: concept
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.
De concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) is een gezamenlijk product van de
samenwerkende Zeeuwse overheden en netwerkpartners. Met de KasZ maken we regionaal
afspraken hoe we omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Het proces om te komen tot de
KasZ is nu in een volgende fase terecht gekomen. Het Kernteam Klimaatadaptatie Zeeland heeft
namens het Overleg Zeeuwse overheden (OZO): Themaoverleg Klimaat, energie en milieu veel werk
verzet, dat heeft geresulteerd in het nu voorliggende concept. Deze consultatieronde is een belangrijke
stap in het proces. Het geeft u als volksvertegenwoordiging de gelegenheid om aandachtspunten mee
te geven voordat de strategie ter vaststelling aan u wordt aangeboden. Wij vragen u daarom de
voorliggende conceptstrategie in behandeling te nemen en zo nodig te voorzien van wensen en
bedenkingen met het besef dat dit een gezamenlijke strategie is.
Met uw brief van 13 maart 2020 heeft u wensen en bedenkingen ten aanzien van de Richtingennotitie
Klimaatadaptatie meegegeven. In voorliggende concept KasZ zult u de invulling van vele van die
wensen en bedenkingen tegenkomen.
Daarnaast wordt in dit concept Opgavenvoorstel invulling gegeven aan de ‘Motie bomen en hagen op
industrie- en bedrijventerreinen’ (15 november 2019). In het hoofdstuk ‘bebouwd gebied’ geldt het
uitgangspunt dat bij alle ontwikkelingen in bebouwd gebied (incl. bedrijventerreinen) klimaatadaptatie
expliciet wordt meegenomen. Daarnaast is in de concept KasZ de afspraak gemaakt om een
afwegingskader Klimaatadaptatie op te stellen. Op basis van dit afwegingskader wordt
bovengenoemde algemene uitgangspunt verder concreet gemaakt. Tot slot kan worden genoemd dat
de subsidieregeling voor bedrijventerreinen wordt herzien en dat wij voornemens zijn daar vanuit de
opgaven voorwaarden aan te koppelen.
De concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland en het verzoek ter standpuntbepaling en het geven van
wensen en bedenkingen is aan alle Zeeuwse overheden en relevante netwerkpartners gestuurd. Allen
zijn uitgenodigd hun mening kenbaar te maken als basis voor de definitieve Klimaatadaptatiestrategie
Zeeland.

Wij verzoeken u het concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland te
behandelen in de commissie Strategische Opgaven van 5 maart en vervolgens te agenderen voor
Provinciale Staten 19 maart 2021.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

