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Geachte voorzitter,
Op 26 januari hebben wij de concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland ter vaststelling aan u aangeboden.
Tijdens de commissie Strategische opgave van 24 september 2021 is gevraagd om een nadere uitwerking van het
gevraagde jaarlijkse budget voor Klimaatadaptatie. Met name de vraag om inzicht in hoeveel van het budget naar
fysieke maatregelen gaat, stond daarbij centraal. Middels deze brief geven wij invulling aan deze vraag.
Bijdrage aan de uitvoeringsagenda van de KasZ
De KasZ is een gezamenlijke strategie met daarbij een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Vanuit de provincie wordt
meegewerkt aan de maatregelen die benoemd zijn in de uitvoeringsagenda. Dit betreft veelal onderzoek of
beleidsontwikkeling voor de gezamenlijke Zeeuwse overheden. Voor dit onderdeel is een bijdrage van €100.000
voorzien. Daarnaast wordt er ook een personele bijdrage geleverd, welke past binnen de huidige formatie.
Subsidies
Van het gevraagde budget is €200.000 bedoeld voor provinciale subsidies. Dit sluit aan bij de bedragen die de
afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld voor provinciale subsidies in het kader van klimaatadaptatie. De
subsidieregelingen zijn bedoeld voor uitvoeringsmaatregelen.
Vanuit het onderdeel subsidies is €100.000 gereserveerd voor een bijdrage aan de Groene Revolutie van IVN
voor het vergroenen van de schoolpleinen van de Zeeuwse basisscholen. Dit sluit aan bij de afspraak zoals deze
in de KasZ is opgenomen. De andere helft is bedoeld voor het stimuleren van inwoners om klimaatadaptieve
maatregelen te nemen. De afgelopen 3 jaar is dat gedaan in de vorm van de provinciale subsidieregeling Groene
Daken. Deze subsidies worden op basis van een jaarlijkse evaluatie al dan niet voortgezet. Daarnaast is in de
uitvoeringsagenda van de KasZ opgenomen dat een gezamenlijk stimuleringsprogramma wordt ontwikkeld,
maartregel B.10.
Klimaatadaptatie implementeren in de provinciale infrastructuur
De provincie zal zelf ook klimaatadaptief moeten gaan handelen. Als provincie beheren wij infrastructuur en
leggen wij ook nieuw infrastructuur aan. Binnen deze projecten zal extra aandacht moeten worden gegeven aan
klimaatadaptatie. Het uitgangspunt is dat klimaatadaptatie bij nieuwe projecten en het beheer en onderhoud
standaard mee wordt genomen in de voorbereiding en uitvoering. Bij reeds gestarte projecten is dat nog niet altijd
het geval. Dit geldt eveneens voor het huidige beheer en onderhoud.
Klimaatadaptatie vraagt dus om een aanpassing in de manier van werken binnen de eigen provinciale organisatie.
De komende 4 jaar wordt jaarlijks €200.000 gereserveerd om deze nieuwe manier van werken te ontwikkelen en
waar dat mogelijk is, concrete klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen in bestaande projecten.
Wanneer klimaatadaptatie wordt opgenomen in projecten, dan komen deze ook in aanmerking voor subsidie
vanuit de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Voor onze volledige werkregio is in totaal 7 miljoen euro
beschikbaar, waarvan ca. €700.000 voor onze organisatie. Komend jaar zal een aanvraag voor deze
subsidieregeling worden voorbereid en ingediend.
Uitvoeren van pilots in het veld
Om te komen tot een klimaatadaptieve manier van werken moet de komende jaren op alle genoemde
beleidsvelden nog veel geleerd en ontwikkeld worden. In deze transitie is er behoefte om in de praktijk te toetsen
of alles wat ontwikkeld wordt ook uitvoerbaar en effectief is. Komende jaren is daarom jaarlijks €100.000

gereserveerd voor het uitvoeren van pilots. Dit kunnen pilots zijn vanuit zowel onze eigen provinciale organisatie
als vanuit de samenwerkende partijen van de KasZ.
Waterveiligheid en zeespiegelstijging
Naast de ambities vanuit de KasZ, heeft de provincie Zeeland reguliere en wettelijke taken binnen het domein van
waterveiligheid. Vanuit die taken worden de komende jaren analyses uitgevoerd voor het in beeld brengen van de
overstromingsrisico’s. Ook zal door de gezamenlijke overheden in de Zuidwestelijke Delta onderzoek uitgevoerd
worden naar de verwachte zeespiegelstijging en de mogelijke gevolgen daarvan. Voor dit onderdeel is jaarlijks
€100.000 opgenomen.
Totaal
In onderstaande tabel zijn de kosten van de verschillende onderdelen opgenomen. Het totale jaarlijkse budget
komt uit op €700.000. In de begroting was reeds €200.000 structureel opgenomen voor Klimaatadaptatie. Met het
vaststellen van de KasZ wordt jaarlijks €500.000 extra gereserveerd voor uitvoering voor de komende 4 jaar.
Bestedingsplan Klimaatadaptatie

Bedrag

Bijdrage externe uitvoeringsagenda KasZ

100.000

Subsidieregeling inwoners stimuleren klimaat adaptief handelen

100.000

Subsidieregeling Groene Revolutie

100.000

Bestaande provinciale projecten klimaatadaptief uitvoeren

200.000

Bijdrage pilots Klimaatadaptatie

100.000

Verkenningen waterveiligheid en zeespiegelstijging

50.000

Modellering waterveiligheid (incl. aanschaf software)

50.000

Totaal

€700.000

Om de vraag met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen te beantwoorden, kan gesteld worden dat ca. €450.000
gereserveerd is voor fysieke uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast is €250.000 gereserveerd om de klimaatopgave
verder in beeld te brengen, nader onderzoek uit te voeren en aanvullend beleid te ontwikkelen.
Wij verzoeken u deze brief te betrekken bij de behandeling van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in uw
Staten.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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