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Save the date: werkconferentie Zuidwestelijke Delta
op 19 maart 2020

Noteer het alvast in uw agenda: op donderdag 19 maart 2020 vindt de jaarlijkse

werkconferentie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta plaats in

Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom. Centraal staat de ontwikkeling van

de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta en hoe we door nieuwe vormen van

samenwerking de uitdagingen in onze regio aan kunnen gaan. Heeft u geen

Save the date via de mail gekregen? U kunt zich via de website al aanmelden

om verzekerd te zijn van een plek.

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-e-ciuntk-l-r/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-j/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-t/


Aan het woord: voorzitter Gebiedsoverleg
Zuidwestelijke Delta Rik Grashoff

Rik Grashoff is sinds enkele maanden voorzitter van het Gebiedsoverleg

Zuidwestelijke Delta. Hoe kijkt de gedeputeerde van provincie Noord-Brabant

terug op deze eerste periode? Welke uitdagingen ziet hij binnen de

Zuidwestelijke Delta? In dit interview geeft de voorzitter zijn visie op de

ontwikkelingen rond het Volkerak-Zoommeer en de integrale aanpak van

vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie.

Lees meer

Tiende Deltacongres trekt 1.500 bezoekers naar de
Zuidwestelijke Delta

Ruim 1.500 mensen togen op 14 november naar het Deltacongres in Goes om

een dag lang te netwerken en ontwikkelingen in het Deltaprogramma met

elkaar te delen. De Zuidwestelijke Delta presenteerde zich op een plein met

stands over alle ontwikkelingen en projecten in onze regio. Ook de excursies de

middag voor het congres waren een succes. Deelnemers bezochten

Schouwen-Duiveland, het Zoommeer, de Westerschelde of het Hollandsch Diep

en Haringvliet.

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-i/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-d/


 

Schelde Delta: op weg
naar UNESCO Global
Geopark-status

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta
is uniek in haar soort. Nergens ter wereld
is er een deltagebied waar de
wisselwerking tussen natuurlijke
processen en cultuurhistorie zó
aanwezig is als hier. Het gebied heeft
daarmee alles in zich om een UNESCO
Global Geopark te worden. Met de
ondertekening van een intentieverklaring
eind november bekrachtigden zo’n
zeventig partijen hun medewerking aan
de verdere vormgeving van het geopark.
Alliantiemakelaar Imke Mulders legt uit
hoe de UNESCO Global Geopark-status
zal bijdragen aan de bewustwording,
kennis en het draagvlak van het gebied.

Lees meer

  

Getij Grevelingen naar
planuitwerkingsfase

Minister Cora van Nieuwenhuizen van
het ministerie van IenW besloot op 20
november dat het project Getij
Grevelingen de planuitwerkingsfase in
kan gaan. Dit deed ze in samenspraak
met het ministerie van LNV, EZK en
regionale partijen. Naar verwachting zal
dit begin volgend jaar rond zijn. Na een
intensieve periode van verkenning,
onderzoek en overleg ligt er nu een plan
voor de Grevelingen waarbij de
waterkwaliteit en de natuur onder water
substantieel verbeteren. Tegelijkertijd
wordt recht gedaan aan de bestaande
natuurwaarden op de oevers en ontstaat
circa 600 hectare nieuw
intergetijdengebied.

Lees meer

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-h/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-k/


Tweede Dialoogdag Klimaat en Oosterschelde: tijd
voor actie!

Hoeveel meer kennis heb je nodig voordat je aan de slag gaat? In de

wetenschap dat de maatregelen als antwoord op de klimaatverandering en

zeespiegelstijging zeker dertig tot veertig jaar nodig hebben, is het zaak nu écht

te beginnen. En vooral niet in oude denkpatronen blijven hangen, maar bereid

zijn om verder te denken. Een stevige boodschap van hoogleraar Jan Rotmans

tijdens de Dialoogdag Klimaat en Oosterschelde op 4 november. Ook in het

verhaal van de andere sprekers is de rode draad duidelijk: tijd voor actie!

Lees meer

Zeeland voert Risicodialoog

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in

2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Inmiddels hebben alle

Zeeuwse overheden de kwetsbaarheden in kaart gebracht door stresstesten.

Nu is het zaak om deze kwetsbaarheden te duiden om in 2020 tot een

regionale klimaatadaptatiestrategie te komen. Hierin staan concrete afspraken

over de aanpak in Zeeland. Om met elkaar in gesprek te gaan over de

geïnventariseerde klimaatrisico’s organiseerde het kernteam Klimaatadaptatie

op 27 november een Werksessie Zeeuwse Risicodialoog.

Lees meer

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-u/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-o/


Agenda

13 FEB Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

20 FEB Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

19 MRT Werkconferentie Zuidwestelijke Delta
Gebouw-T, Bergen op Zoom
www.zwdelta.nl/werkconferentie

 

  

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.

 

 

https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-ciuntk-l-b/
mailto:secretariaat@zwdelta.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-u-ciuntk-l-y/

