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Gebiedsoverleg zet nog sterker in op
gebiedsgericht samenwerken
Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta zet nog sterker in op
gebiedsgericht samenwerken om de ambities voor de regio waar te
kunnen maken. Op donderdag 19 november besloot het
Gebiedsoverleg dat de forse en complexe opgaven in het gebied een
hernieuwde ambitie en aanpak vragen.

Lees meer

Regio en Rijk stellen in
BO MIRT Gebiedsagenda
Zuidwestelijke Delta 2050
vast
Het is het resultaat van een
intensief gebiedsproces dat de
afgelopen 1,5 jaar is doorlopen.

TERUGBLIK

Meet Up Zuidwestelijke Delta

Zoetwaterprogramma
Zuidwestelijke Delta
Doel van het Gebiedsoverleg is om
tot klimaatrobuuste
oplossingsrichtingen voor de
zoetwaterbeschikbaarheid in de
Zuidwestelijke Delta te komen.
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Zeespiegelstijging in de Zuidwestelijke
Delta: wat kunnen we verwachten?
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de zeespiegel sneller kan stijgen
dan eerder werd verwacht in de deltascenario’s. Deltares onderzocht
in 2018 de mogelijke gevolgen voor het Deltaprogramma. Mede naar
aanleiding van deze verkenning besloot de minister van Infrastructuur
en Waterstaat om het Kennisprogramma Zeespiegelstijging op te
zetten. We gingen in gesprek met Simon Brasser en Gert-Jan Liek
van Rijkswaterstaat over de invulling hiervan binnen de Zuidwestelijke
Delta.

Lees meer

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in
concept klaar
De Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Provincie
Zeeland hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen
van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen
beperken.Wat de overheden gaan doen, leggen ze vast in een
Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. Het concept is klaar en wordt
de komende maanden voorgelegd aan de Zeeuwse besturen

Lees meer

Optimalisatie Brielse Meer:
zoetwatervoorziening voor de
toekomst

Met het project “Optimalisatie
zoetwatervoorziening Brielse Meer”
investeert waterschap Hollandse Delta,
samen met het Hoogheemraadschap
van Delfland en het Havenbedrijf
Rotterdam NV, in maatregelen voor een
robuuster en klimaatbestendiger
zoetwatervoorziening van het Brielse
Meer.

Wereldprimeur voor de
Grevelingen met Tiny Sea
Forest

Over een half jaar is de Grevelingen een
bijzonder educatief project rijker. In een
afgebakend stukje van het meer werken
IVN Natuureducatie en Rijkswaterstaat
samen met Staatsbosbeheer aan een
Tiny Forest onder water. Dit wordt het
eerste Tiny Sea Forest. Een
wereldprimeur voor de Grevelingen!
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'De InnovatieHUB Circulaire Economie
brengt concrete vraagstukken verder'
Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een duurzame
samenleving, is een zodanig ingerichte economie dat grond-, rest- en
afvalstromen in het continue stroom van (her)gebruik worden benut.
Hoe je zo’n circulaire economie integraal kan realiseren, is complex.
Binnen de Zuidwestelijke Delta werkt de InnovatieHUB Circulaire
Economie aan concrete vraagstukken. Mascha Dedert,
programmamanager Deltawateren bij ZMf, vertelt. 

Lees meer
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Werkconferentie Zuidwestelijke Delta
Definitieve datum wordt nog gepland

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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