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Save the date: jaarlijkse werkconferentie
Zuidwestelijke Delta op 14 maart 2019
Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta organiseert de volgende jaarlijkse
werkconferentie op donderdag 14 maart 2019. Dit jaar op een bijzondere
locatie: het nieuwe gebouw van de HZ University of Applied Sciences in
Middelburg. Hier worden de deltaprofessionals van de toekomst opgeleid. De
werkconferentie biedt een platform om kennis te delen, na te denken over
mogelijke oplossingen, elkaar te inspireren en vooral: samen actie te
ondernemen.
Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/ViewEmail/j/289D046391D020132540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
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Recreatiesector denkt graag mee over plannen Getij
Grevelingen
Het terugbrengen van het getij in de Grevelingen zal de waterkwaliteit in het
meer verbeteren en het bodemleven en biodiversiteit in het gebied versterken.
Een project zoals dit heeft invloed op organisaties en ondernemers rond de
Grevelingen. Welke beelden leven er over de gevolgen van getij in het gebied?
Wat vindt bijvoorbeeld de recreatiesector van de plannen? We vroegen twee
watersportverenigingen en twee ondernemers naar hun mening.
Lees meer

Tot 2032 nog geen budget beschikbaar voor een
zout Volkerak-Zoommeer
Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft laten
weten dat er voor 2032 nog geen geld beschikbaar is voor het zout maken van
het Volkerak-Zoommeer. Wel benadrukt ze dat het ontwikkelperspectief van
een zout Volkerak-Zoommeer niet ter discussie staat. Vooruitlopend op een
besluit voor uitvoering na 2032, nodigt de minister de regio uit om te starten met
de uitvoering van alternatieve zoetwatermaatregelen die nodig zijn voor een
zout Volkerak-Zoommeer.
Lees meer
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Kenniscongres
Oosterschelde roept op
tot gezamenlijke
verkenning

Minister stelt Kierbesluit
Haringvliet in werking
tijdens startmoment op
15 november

‘We kunnen niet wachten met nadenken

Op 15 november werden de

over de toekomst van de Oosterschelde

Compenserende Maatregelen Kierbesluit

en de robuustheid van de

symbolisch overgedragen aan minister

Oosterscheldekering. De

Cora van Nieuwenhuizen. Hierna kon ze

klimaatverandering dwingt ons tot actie.

het Kierbesluit in werking stellen.

Nu zijn we nog op tijd om samen

‘Vanwege de droogte duurt het nog even

mogelijke oplossingen te bedenken.’ Dat

voor de sluizen echt opengaan. Ze gaan

was de conclusie van het Kenniscongres

pas gecontroleerd op een kier als het

Oosterschelde op 29 oktober in het

geen gevolgen heeft voor het zoete

Topshuis op Neeltje Jans. De

water. Door uitgebreid te meten gaan we

kenniscommunity Oosterschelde

leren hoe het water zich gedraagt. Komt

presenteert begin 2019 een plan voor het

er teveel zout het Haringvliet binnen, dan

vervolg.

gaan de sluizen dicht.’

Lees meer

Lees meer
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Samenwerken aan de uitdagingen in de VlaamsNederlandse Delta
Samen optrekken om slimme oplossingen te bedenken voor de uitdagingen in
de Vlaams-Nederlandse Delta. Dat is de intentie van het nieuwe
samenwerkingsplatform “Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken”. Op 5
november zetten de Universiteit van Gent (Ugent) en Campus Zeeland hiervoor
hun handtekening tijdens de Nederlands-Vlaamse Top in Middelburg. Zij
trekken op met onderwijsinstellingen, onderzoekers en ondernemers binnen én
buiten de Vlaams-Nederlandse Delta om bestaande samenwerkingen uit te
breiden en te intensiveren.
Lees meer

Zoetwaterbeschikbaarheid
voor de landbouw
verbeteren

Natuur in Perkpolder
ontwikkelt zich naar
verwachting

Steeds meer agrariërs in de Zuidwestelijk

Vier jaar lang monitorde een consortium

Delta hebben, vooral in de zomer, moeite

van kennispartners de natuurlijke

het land te voorzien van voldoende zoet

ontwikkelingen van het buitendijkse

water. Binnen het project GO-FRESH is de

natuurgebied Perkpolder. Hoe staat het

afgelopen zeven jaar onderzoek gedaan

nu met de natuur in het gebied? En wat

naar maatregelen om de

zijn de toekomstplannen voor verdere

zoetwaterbeschikbaarheid voor de

monitoring en onderzoek? We vroegen

landbouw te verbeteren. Dit leidde tot

het aan Lector Building with Nature Joost

innovatieve oplossingen om de huidige en

Stronkhorst en docent-onderzoeker

toekomstige zoetwatertekorten op te

Building with Nature João Salvador de

vangen. Dit najaar werden de resultaten

Paiva. Zij werken allebei voor de HZ

van het onderzoek gepresenteerd tijdens

University of Applied Sciences. Joost:

een symposium op woensdag 28

‘De natuur ontwikkelt zich naar

november.

verwachting.'

Lees meer

Lees meer
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Agenda
24 JAN

Delta Water Challenge - Showcase
Dockwize, Vlissingen
Final event met pitches en prijsuitreiking

31 JAN

Energiemanifestatie - Energielandschap van de
Toekomst
Rijkwaterstaat, Utrecht
Prijsuitreiking

14 FEB

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

21 FEB

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

14 MRT

Jaarlijkse werkconferentie Zuidwestelijke Delta
2019

Wat is Zuidwestelijke Delta?
Binnen de Zuidwestelijke Delta werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat
(EZK), de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen
Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de gemeenten samen met
maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers aan één doel: een
economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige Delta. De
betrokken bestuurders nemen deel aan het Gebiedsoverleg. De Zuidwestelijke Delta
bestaat uit Zeeland, Zuid-Holland tot en met het Haringvliet en het westelijk deel van
Noord-Brabant.

Heeft u een vraag? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Zuidwestelijke Delta? Dan kunt u zich
eenvoudig uitschrijven.
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