
Openings slide ZWD/DP



Vastgestelde ambitie staat centraal

• Van verdedigen naar aanvallen

• Van angst voor verlies naar verlangen naar nieuw perspectief

• Van achter de feiten aanlopen naar op de feiten vooruitlopen

De Zuidwestelijke Delta is het eerste gebied 
ter wereld dat heeft uitgedacht én uitgewerkt 
én in gang gezet wat er nodig is om een vitale 

regio te zijn in de 22e eeuw.



Positie van 2022 in context van komende 5 jaar

Uitvoeringsprogramma bevat

• Uitgebreide beschrijving van de positionering van de ZWD. Wat zijn we wel en wat zijn we niet.

• Beschrijving van de waarde in het verleden en de waarde in het heden

• Positionering van de programma-organisatie

• Meerwaarde van samenwerken op de langere curve naar 2026/2027 herijking DP

• Meerwaarde van samenwerking door bottom-up lokale/regionale initiatieven te faciliteren

• Meerwaarde van het verbinden van uitvoeringsprogramma’s en integraal werken

Conclusie: opgaven invullen betekent een schaalsprong voor de programma organisatie



Opgaven ZWD
Tot 2050 en huidig beleid

 Uitvoering huidige Voorkeurstrategie ZWD “Uitvoeringsprogramma 

ZWD”

– Veiligheid (toetsing 2023, evaluatie Waterwet en uitvoering 

HWBP)

– Zoetwater (uitvoering zoetwaterstrategie ZWD)

– Ruimtelijke adaptatie (Uitvoering klimaatadaptatiestrategie)

– Waterkwaliteit (N2000, KRW, PAGW)

– Andere ZWD initiatieven, projecten,……

 Uitwerken Gebiedsagenda ZWD 2050

O.a. Klimaatadaptatie maatregelen in samenhang met o.a. 

landbouwopgaven, energietransitie, ruimtelijke opgaven

Werken vanuit DP thema’s en ZWD doelen en land/water gebieden

 Ontwikkelen integrale kennis- en innovatie agenda ZWD (incl. monitoring 

data op orde)

Na 2050 en bij doorgaande zeespiegelstijging

(ontwikkeling en strategie, nieuw beleid)

 Anticiperen op lange termijn opgaven

 Opnemen in kennis- en innovatie agenda

 Kennisontwikkeling naar oplossingen en alternatieven 



Uitvoeringsprogramma 2022 

1. Reguliere activiteiten 2022

– Doorontwikkelen programma-organisatie ZWD 

• Vacatures invullen

• Werkafspraken robuust maken

• Bestuurlijke facilitering professionaliseren

• Slag van procesgericht naar uitvoeringsgericht

– Platformbijeenkomsten 2022

• Gebiedsgerichte sessies zoals Living LAB Schouwen-Duivenland, 

inzoomen issues Zeeuws-Vlaanderen, VZM en Veerse Meer.

• Integreren uitvoering

klimaatadaptatie/afvalwaterketen/gebiedsagenda

Bijeenkomsten integrale kennisagenda ZWD en KP ZSS 

• Bijeenkomsten Gebiedsagenda ZWD 2050

– Inclusieve samenwerking, alle partners gemotiveerd.
• Concretiseren samenwerking gemeenten
• Intensiveren activiteiten Regioteam



2. Samenwerking inhoudelijke thema’s en gebiedsprocessen

– Uitwerking ambitie ZWD 2050

– Vervolgaanpak Gebiedsagenda ZWD (opsplitsing  naar perioden 

tot 2030, 2050 en 2100)

• Hernieuwde aandacht Waterveiligheid ZWD (nieuwe opgaven 

2023)

• Zoetwatervraagstukken ZWD

• Prioritaire opgaven zoals project Walwater, Westerschelde 

(samenwerking VNSC), kustlandschappen en VZM

• Integratie Ruimtelijke Adaptatie

• Klimaat en Waterkwaliteit en Ecologie

• Ruimtelijke inrichting Kust en Voordelta (NOVI gebied)

• Integratie landbouw vraagstukken (IBP VP) in 

voorkeurstrategie ZWD

• Koppeling met Ruimtelijke dossiers en omgevingsagenda’s 

(o.a. NOVI(gebieden), POVI, GOVI)

– Ontwikkeling Integrale Kennis- en innovatieagenda 
ZWD
• Herziene VKS ZWD
• Gebiedsagenda ZWD (handelingsperspectieven)
• Kennisprogramma ZSS
• Innovatie initiatieven (field-labs, pilots ed)
• Monitoring en data gedreven werken (thematische 

afstemmingsoverleggen)

Uitvoeringsprogramma 2022 



3. Korte trajecten 2022

– Kansen om output te genereren door korte intensieve inzet 

programmateam.

– Wijze van inzet is gericht op ontzorgen netwerkpartners

– Beoogde output is inhoudelijke verrijking en/of verkrijgen extra 

funding

Voorbeelden

– Subsidiescan EU, verbinding met Europese programma’s

– Uitvoeringsprogramma’s waterschappen verbinden (quickscan)

– Uitvoeringsprogramma’s provincies verbinden (quickscan)

– Interne kennisbijeenkomst omgang met regeling SPUK 

Uitvoeringsprogramma 2022 



Dillemma’s

• Werkorganisatie inrichten vs nieuwe trajecten 

opstarten (waarmaken vs beloven)

• We zijn aan het concretiseren, maar kunnen we al 

concreet genoeg zijn in bv DP 2023?

• Scopebepaling bij vertaling van de gebiedsagenda: 

hoe omvattend/integraal wordt de uitwerking?



Bijeenkomsten 2022 Zuidwestelijke Delta

 Donderdag 30 juni 2022: Werkconferentie Zuidwestelijke Delta

 Dinsdag 12 juli 2022: Platformbijeenkomst Innovatie Zuidwestelijke Delta

 Najaar 2022: Diverse Platformbijeenkomsten Zuidwestelijke Delta

 Najaar 2022: Expertbijeenkomsten Kennisprogramma Zeespiegelstijging, spoor II en IV

 Voornemen is 1-2x/jr gezamenlijke bijeenkomst Zuidwestelijke Delta en Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging,  spoor II en IV

Doel: informeren over uitwerking, voortgang en samenwerking van integrale kennis- en 

innovatieagenda Zuidwestelijke Delta



www.zwdelta.nl


