Ter attentie van:
De raden van de Zeeuwse gemeenten
De Algemene Vergadering van het waterschap Scheldestromen.
Provinciale Staten van Zeeland
Middelburg, 7 juli 2021
Betreft: Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Geachte voorzitter,
Het klimaat verandert en dat is ook steeds meer voelbaar in onze provincie. Zeeuwse straten staan
blank na hevige regenbuien, Zeeuwse boeren hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan
zoetwater en ook de Zeeuwse natuur verandert onder het verschuiven van de seizoenen. Stilzitten en
afwachten is geen optie meer. Dit is de reden dat de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen
en de 13 Zeeuwse gemeenten in 2019 hebben besloten om samen een regionale klimaatadaptatie
strategie op te stellen. Anderhalf jaar later presenteren wij u onder het motto “Het klimaat
verandert, Zeeland verandert mee” het resultaat van onze samenwerking de Klimaatadaptatie
strategie Zeeland (KasZ).
De KasZ
Met de KasZ maken we regionaal afspraken over hoe wij het veranderende klimaat het hoofd willen
bieden. Daarbij wordt ook voldoende ruimte gehouden voor maatwerk en een klimaatagenda op
lokaal niveau. Klimaatadaptatie regionaal en lokaal zijn nu maar ook in de toekomst sterk met elkaar
verbonden. De lokale stresstesten vormden bijvoorbeeld een belangrijke basis voor de nu
voorliggende regionale strategie. De uitgangspunten van de KasZ zullen weer lokaal geborgd en
uitgewerkt worden. We gaan ook van elkaar leren. Zo werken we samen cyclisch verder aan het
aanscherpen en uitwerken van onze ambities en het verstevigen van het draagvlak. De KasZ
functioneert daarbij als een stevig fundament onder de Zeeuws brede samenwerking. Samenwerking
die verder gaat dan alleen de Zeeuwse overheden en die hard nodig is om Zeeland in de komende 30
jaar klimaat-robuust te maken. We leggen de komende periode expliciete verbindingen met de
Zeeuwse maatschappelijke partners om de KasZ samen uit te voeren. De KasZ is daarbij meer dan
een beleidsdocument en heeft nadrukkelijk ook tot doel te inspireren en te verbinden.
Veel van de thema’s die in de KasZ aan bod komen zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is investeren
in meer groen in bebouwd gebied een belangrijke basis in het voorkomen van hittestress en
wateroverlast. Ook draagt dit bij aan de doelstellingen met betrekking tot de biodiversiteit en een
gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. Zo moet de KasZ, vanuit de verbinding tussen de
thema’s, ook worden gelezen. De KasZ is daarnaast ook sterk verbonden met andere regionale
programma’s zoals de omgevingsvisies van provincie en gemeenten, de Gebiedsagenda voor de
Zuidwestelijke Delta, het Deltaplan Zoetwater, agenda platteland en de natuurvisie Zeeland. Al deze
programma’s hebben mede tot doel een bijdrage te leveren aan het klimaatrobuust maken van onze
provincie. De KasZ heeft daarbij een coördinerende taak voor wat betreft de klimaatdoelstellingen.
Dit betekent dat wat vanuit andere programma’s loopt niet wordt opgepakt vanuit de KasZ.
Het opstellen van de KasZ is een belangrijke mijlpaal voor een Klimaatadaptief Zeeland in 2050. Zoals
de KasZ noemt, starten we niet vanaf 0. Een belangrijk deel van de uitvoering vindt al plaats door
individuele organisaties en overheden met hun eigen prioriteiten en ambitieniveau. De KasZ voegt
daar een gezamenlijke ambitie en uitvoeringsagenda aan toe. Dit deel wordt niet individueel, maar
gezamenlijk opgepakt. Dit doen we om de schaarse inzet, tijd, capaciteit en middelen van de

Zeeuwse overheden effectief in te zetten. We pakken acties die ons alle raken één keer goed op, in
plaats van 15 keer half, niet of soms dubbel. Het vaststellen en borgen van de KasZ is daarom ook
niet vrijblijvend en vraagt commitment op strategisch en tactisch niveau.
Wij denken dat we met de KasZ een goede balans hebben gevonden tussen ambitie en draagvlak. De
KasZ bevat een heldere visie op een klimaatbestendige toekomst van onze provincie. Inzet van de
KasZ is dat klimaatadaptatie vaak slim kan en op veel fronten meerwaarde kan hebben. Dit zonder
grote (extra) kosten, maar dan we moeten wel een aantal zaken anders gaan doen en daar ook nu
mee starten. Hierbij kunnen wij dankzij de KasZ aanspraak maken op de Tijdelijke Impulsregeling
Klimaatadaptatie van het Rijk, waardoor € 7.6 miljoen cofinanciering voor concrete projecten in
Zeeland beschikbaar is.
Advies OZO-Themaoverleg Klimaat, energie en milieu
Op 7 juli 2021 is de KasZ is geagendeerd tijdens het OZO-Themaoverleg Klimaat, energie en milieu. In
dit overleg is uitgesproken dat de leden achter de inhoud van de KasZ en bijbehorende
uitvoeringsagenda staan. Om dit formeel vorm te geven, adviseert het OZO:
1. de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland namens uw organisatie vast te stellen
2. de benodigde middelen te reserveren om de in de KasZ opgenomen afspraken invulling te
geven
3. de KasZ te implementeren in de eigen organisatie en bijbehorende beleids- en
uitvoeringsdocumenten.
Het staat vrij deze strategie aan te vullen met onderwerpen en thema’s die u als individuele overheid
van belang acht, mits deze geen afbreuk doen aan de afspraken die zijn opgenomen in de KasZ. Op
deze manier voldoen de Zeeuwse overheden aan de afspraken in het Nationale Deltaprogramma
Ruimtelijke adaptatie en is er ruimte om daar per organisaties een passende invulling aan te geven.
Tot slot
Wij kijken met grote waardering en plezier terug op de wijze waarop de KasZ tot stand is gekomen.
Samenspraak en overleg stonden centraal bij het opstellen van de strategie. Met grote interesse
wordt ook vanuit de Nationale programma’s gekeken naar onze Zeeuwse aanpak. Dat dit een
bijzonder traject was is niet onopgemerkt gebleven.

Namens het OZO-Themaoverleg Klimaat, energie en milieu,
Voorzitter Arno Witkam
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