
Nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta oktober 2021 Bekijk online

Nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta
oktober 2021

Paul de Beer wordt nieuwe
programmamanager Zuidwestelijke Delta
Vanaf 22 oktober start Paul de Beer als programmamanager voor de

Zuidwestelijke Delta. Hij droeg de afgelopen jaren als wethouder in Breda actief

bij aan de grote opgaven in deze stad en omgeving. ‘We zijn erg blij met de

komst van Paul de Beer,’ aldus plaatsvervangend voorzitter van het

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en gedeputeerde van provincie Zeeland

Anita Pijpelink. ‘Zijn daadkracht als bestuurder, antenne voor kansen en passie

en betrokkenheid voor water en klimaat zijn precies wat de Zuidwestelijke Delta

nodig heeft.’

Lees meer

Terugblik Kennisdag Zuidwestelijke Delta
2021: Leven onder water
Op 23 september 2021 was de derde Kennisdag van de Kenniscommunity

Zuidwestelijke Delta. We kijken terug op een zeer informatieve, leerzame en

verbindende bijeenkomst, met een 8,6 als waardering van de kijkers! Het thema

dit jaar was: Leven onder water. Het doel: actuele onderzoeksresultaten en
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inzichten met elkaar delen en bespreken. De vragen die centraal stonden: weten

we genoeg over het leven onder water? Begrijpen we de ontwikkeling sinds

1990 en wat er gaat komen tot 2050?

Lees meer

Vijf vragen aan wethouder
Paula Schot van
Schouwen-Duiveland
Binnen de Zuidwestelijke Delta werken

Rijk en regio samen aan een veilig,

economisch aantrekkelijk en gezond

deltagebied. Wat is de rol van de

gemeenten binnen deze samenwerking,

en hoe kunnen alle partners elkaar

versterken in het werken aan de

klimaatambities? 

Water- en bodemkwaliteitsproblematiek in
het Veerse Meer
Monitoring van Rijkswaterstaat en signalen uit de omgeving laten zien dat de
water- en bodemkwaliteit van het Veerse Meer zich in de afgelopen twee jaar
niet goed ontwikkelt. Naar aanleiding hiervan intensiveerde Rijkswaterstaat het
monitoringsprogramma en zijn er aanvullende onderzoeken opgestart. De
resultaten leidden tot een uitgebreidere verkenning die in september startte. We
gingen in gesprek met Alexander Nefs en Jan Willem Slager over de
gesignaleerde problemen.

Lees meer

Project Getij Grevelingen
maakt volgende stap

Een Taskforce gaat extra onderzoek doen

naar hoe het project zo goed mogelijk kan

worden uitgevoerd. De ambitie uit 2018, het

verbeteren van de waterkwaliteit en de

onderwaternatuur door het terugbrengen van

beperkt getij, werkt door naar de verbetering

van het hele ecosysteem van de Grevelingen.

Geopark Schelde Delta
richting UNESCO-status

Het moment van de statusaanvraag voor het

UNESCO Geopark Schelde Delta i.o. komt

steeds dichterbij. Een intensief traject is

gestart om een goed indieningsdossier samen

te stellen. In het najaar van 2022 kan dan de

indiening voor het UNESCO-keurmerk

plaatsvinden. We vroegen Walter Jonkers,
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Wat is er de afgelopen periode gebeurd en

wat staat op de planning?

coördinator vanuit de provincie Zeeland, om

een toelichting.

Deltaprogramma 2022: “Iedere schop in de
grond klimaatbestendig”
Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft op Prinsjesdag het
Deltaprogramma 2022 met als ondertitel ‘Iedere schop in de grond
klimaatbestendig’ naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De
Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta maakt hiervan onderdeel uit. In zijn
aanbiedingsbrief bij het Deltaprogramma vraagt de Deltacommissaris de
overheid, burgers en bedrijven met klem om extra inspanningen om Nederland
weerbaar te maken voor de verandering van het klimaat.

Lees meer

Online sessie over de
Kennis- en
Innovatieagenda
Zuidwestelijke Delta op
het Deltacongres
Op donderdag 11 november is het

twaalfde Nationaal Deltacongres. Dit

keer hybride. In het voorprogramma

verzorgt de Zuidwestelijke Delta van

9.30 – 10.15 uur een online sessie over

de Integrale Kennis- en Innovatieagenda

Zuidwestelijke Delta.

@onzedelta

Om nóg meer inwoners en

organisaties te inspireren zich in te

zetten voor een beter klimaat,

organiseert het ministerie van

Economische Zaken en Klimaat

van 28 oktober tot en met 5

november de Nationale

Klimaatweek 2021📅. Samen

maken we Nederland steeds

duurzamer 💚. Doe mee � !

Meer berichten als deze? Volg ons op
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Facebook Instagram

21 OKT
2021

Kennissessie Innovatieve, waterkerende
landschappen
14.30 - 17.00 uur, online of op de HZ University
of Applied Sciences (Middelburg)

4 NOV
2021

Regioteam Zuidwestelijke Delta

11 NOV
2021

Nationaal Deltacongres
9.30 - 17.00 uur, online of in het MECC,
Maastricht

2 DEC
2021

Gebiedsoverleg en Regioteam Zuidwestelijke
Delta

9 DEC
2021

Scheldesymposium

Heb je een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl

Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Nederlandse Delta en voldoende zoetwater. Dat
staat de samenwerkende partijen binnen de Zuidwestelijke Delta voor ogen: het Rijk, drie provincies,
gemeenten, waterschappen en samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen.

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Meld je dan hier af.
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