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Voorbereidingen project Getij Grevelingen vol van
start
Op 8 maart maakten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola
Schouten (LNV) bekend dat ze extra geld beschikbaar stellen voor een doorlaat
in de Brouwersdam om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren.
De ministeries hebben inmiddels formeel opdracht gegeven voor het
kwartiermaken en het opstellen van een advies over de mogelijke varianten
voor een doorlaat in de Brouwersdam. Hierin wordt de variant van een doorlaat
met een getijdencentrale meegenomen. Op 14 juni gaven de betrokken
bestuurders het startschot voor het plan van aanpak voor de komende periode.
Op 4 juli was de startbijeenkomst van het kwartiermakersteam.
Lees meer

Natuurbelang in de planvorming van de
Grevelingen
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/ViewEmail/j/BD2AAA968276F76B2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
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‘Zet natuur centraal bij verdere planuitwerking rondom de toekomst van het
Grevelingen’. Dat is de oproep van Vogelbescherming Nederland, Wereld
Natuur Fonds en Staatsbosbeheer samen met Natuurmonumenten, Het
Zeeuwse Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie. De nieuwe opstart van het
project Getij Grevelingen biedt kansen met geld voor verdere planuitwerking
voor én verbetering van de natuur én de waterkwaliteit.
Lees meer

Kennisdag Grevelingen
en Volkerak-Zoommeer
2018

Kenniscommunity
Zuidwestelijke Delta van
start

Voor de vierde keer op rij vond op

Welk onderzoek is er uitgevoerd rond de

donderdag 14 juni de Kennisdag

opgave waar ik mee bezig ben? Wij

Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

hebben interessante informatie

plaats. Onderzoekers presenteerden er

gevonden, hoe brengen we dat onder de

in deelsessies hun meest recente

aandacht? Alle partijen die zich bezig

resultaten. Ruim 40 mensen luisterden in

houden met watersystemen zijn het

Restaurant Grevelingen in Bruinisse, op

eens: het delen van kennis is

de grens van zoet, zout en getij, naar

noodzakelijk. Kennis moet vindbaar,

bevlogen onderzoekers en gingen met

verbindbaar en toepasbaar zijn. Sinds

elkaar in gesprek over de uitkomsten van

kort is daarom de kenniscommunity

de onderzoeken.

Zuidwestelijke Delta actief.

Lees meer

Lees meer
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Regio maakt zich hard voor besluit VolkerakZoommeer
Provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om zich samen met de
provincies Zeeland en Zuid-Holland en de andere betrokken regiopartners hard
te maken voor een besluit over het Volkerak-Zoommeer eind dit jaar.
Gedeputeerde Johan van den Hout: ‘De aanpak van de waterkwaliteit van het
Grevelingen en van het Volkerak-Zoommeer zijn via de Rijksstructuurvisie
steeds met elkaar verbonden geweest. We zijn erg blij met het besluit voor
extra budget voor de Grevelingen. Aangezien de oplossingen van de
problemen in deze deltawateren met elkaar verbonden zijn, zien we daarin een
goede aanleiding om nu toe te gaan werken naar besluitvorming over het
Volkerak-Zoommeer.’
Lees meer

Nieuwe leden Gebiedsoverleg Ingrid de Bondt en
Kees Jan de Vet aan het woord
Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is samenwerking in de regio.
Overheden zijn direct betrokken via het Gebiedsoverleg. Dit bestaat uit
bestuurders of vertegenwoordigers van het Rijk, de drie provincies, de
gemeenten en waterschappen. Dijkgraven Ingrid de Bondt en Kees Jan de Vet
zijn sinds 2018 lid van het Gebiedsoverleg. Wat zien zij als de grootste
uitdagingen voor de Zuidwestelijke Delta?
Lees meer
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/ViewEmail/j/BD2AAA968276F76B2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
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Kustlaboratorium in Waterdunen krijg steeds meer
vorm
Aan de kust van West Zeeuws-Vlaanderen ontstaat natuur- en recreatiegebied
Waterdunen. Onderdeel van Waterdunen is het project Kustlaboratorium. Dit
Kustlab beslaat een gebied van circa 30 hectare bij Breskens en is een
proeftuin voor allerlei binnendijkse teelten van zilte gewassen en
zoutwaterdieren. De graafwerkzaamheden voor een nieuwe innovatieve
Oestergeul zijn bijna klaar.
Lees meer

Energielandschap van de
toekomst

De Delta Water Challenge
gaat van start

Hoe wekken we duurzame energie op in

Wat is er nodig voor een

combinatie met andere functies en

toekomstbestendige Delta? Studenten,

passend in het landschap? Deze vraag

ondernemers en andere professionals

staat centraal bij de prijsvraag

denken hier samen over na tijdens de

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/ViewEmail/j/BD2AAA968276F76B2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
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“Energielandschap van de Toekomst”

Delta Water Challenge. Op donderdag 6

van NederlandBovenWater (NLBW).

september start de Challenge bij

Voor drie verschillende

innovatiehotspot Dock in Vlissingen,

toepassingsgebieden daagt de

onderdeel van Dockwize. Deelnemers

organisatie partijen uit duurzame en

gaan dan aan de slag met creatieve en

innovatieve ideeën te ontwikkelen. Een

innovatieve oplossingen. De meest

gebied heeft als focus de Zeeuwse zoute

veelbelovende ideeën ontvangen een

wateren. Hoe kunnen deze ideeën

prijzenpakket met onder andere een

bijdragen aan de energietransitie en de

geldprijs. Ook mogen ze hun idee

toekomst van dit gebied? Drie finalisten

presenteren tijdens het Nationaal

gaven hier tijdens een startbijeenkomst

Deltacongres op donderdag 1 november

op woensdag 27 juni hun visie op.

in Zwolle.

Lees meer

Lees meer

Agenda
20 SEPT

Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

27 SEPT

Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

01 NOV

Nationaal Deltacongres
IJshallen, Zwolle

Een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Dat is
de gezamenlijke ambitie van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de
waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de ministeries
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
Economische Zaken en Klimaat (EZK).

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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