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Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 



Betekenis voor Zuidwestelijke Delta

• Urgent nu: kennisontwikkeling houdbaarheid strategie bij meer dan 1 m zeespiegelstijging

• Landelijk Kennisprogramma Zeespiegelstijging brengt dat samen met de regio in beeld: 

• Houdbaarheid huidige strategie voor techniek/infra en gebruiksfuncties

• Welke oplossingsrichtingen zijn er voor het omgaan met zeespiegelstijging van 1 tot 5 m



Fasering

 Eerste fase (2020-2022)

In kaart brengen van de impact op het (hoofd)watersysteem (modelaanpassingen, 

systeemverkenningen)

Ontwikkelen van een Integrale kennis- en innovatieagenda ZWD

 Tweede fase (2023-2025)

• Scope wordt verbreed voor effecten op economie, ecologie, maatschappij en ruimtelijke 

ordening.

• Achterlandstudies samen met de regionale Deltaprogramma’s voor de evaluatie van de huidige 

VKS

 Derde fase (2025 en verder)

– Toewerken naar een gebiedsgerichte, integrale benadering en samenstellen landelijk beeld.
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Integrale Kennis- en innovatie Agenda 
Zuidwestelijke Delta



Samenhang en verbinding

 Vele vraagstukken tegelijk



Samenhang en verbinding

 En even zo veel 

(kennis)programma’s



Opgave kennisagenda

 Er is geen standaard voor een kennisagenda.  

 Daarom zijn de meeste kennisagenda’s  

niet compatibel en moeilijk uitwisselbaar. 

Innovatie in Zuidwestelijke Delta: 

→ Is het mogelijk om stappen te zetten in de 

richting van compatibiliteit? 

→ Kunnen we voortbouwen op ervaring met 

datamanagement



Op weg naar …

Er zijn drie vragen beantwoord:

1. Wat is een integrale kennisagenda (en wat niet)?

– 'Normale’ kennisagenda is onderdeel van een project of programma, 

dus met een doel, budget, planning, organisatie.

– ‘Integrale’ kennisagenda is een meta-agenda, d.w.z. is agenderend 

en legt verbanden tussen andere agenda's. 

2. Hoe kan een integrale kennisagenda methodisch worden opgesteld?

– Maak conceptuele (denk)modellen expliciet 

– Systematisch (database)beheer van conceptuele modellen

3. Wat is er organisatorisch nodig om een integrale kennisagenda te 

verankeren in het proces van het Gebiedsoverleg? 

– Ga van strategische naar tactische en operationele doelen

– Inbedden van kennismanagement in het uitvoeringsprogramma. 

– Begin bij de (organisatie van) mensen, maar laat de techniek volgen.
https://kennisbank.deltares.nl/Details/fullCatalogue/1000020810

https://kennisbank.deltares.nl/Details/fullCatalogue/1000020810


Conceptueel denkmodel 
en verrijkte effectketen
• Conceptueel denkmodel wordt 

gevisualiseerd met blokjes en pijlen (1). 

• In een verrijkte effectketen wordt hieraan 
toegevoegd (2-4):

• Hoe belangrijk is de relatie? → dikte van de pijl

• Hoe goed kennen we de relatie? → kleur van de 
pijl

Doelvariabele

Variabelen

Effect-relatie – Belang. 
Dikte vbnb: klein/middel/groot

Effect-relatie – Beschikbare kennis. Kleur vbnb
Niet geclassificeerd / Slecht / Redelijk / Goed
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Integrale kennisagenda ZW Delta

 Al doende leren en inbedden in organisaties met overzicht en methodiek

– In 2022: start met minimaal 5 concrete cases met een ZW Delta vlag

– ‘Zwaan kleef aan’: andere projecten gelegenheid bieden om aan te sluiten

 Stappen zo ver mogelijk zetten voor: 

– Concretiseren – voor zover nodig – van doel(en) Gebiedsoverleg op deze thema’s. 

– Inzicht in beschikbare kennis in relatie tot doel(en) en identificeren van prioritaire kennisleemtes. 

– Overzicht van lopende en aanstaande trajecten en welke kennisvragen daarin worden opgepakt. 

– Identificeren van prioritaire kennisleemtes die nog niet opgepakt worden. 



Handelingsperspectieven Gebiedsagenda 2050 Bouwstenen Kennisprogrogramma
Zeespiegelstijging (selectie)
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Planning 2022 Zuidwestelijke Delta

 Medio 2022: Vormen Kennisalliantie Kennis- en Innovatieagenda Gebiedsoverleg 

ZWD (organisatie)

 Najaar 2022: Ontwikkelen aanpak Kennis- en Innovatie agenda ZWD op basis van:

- Kennisvragen Voorkeurstrategie ZWD

- Kennisvragen Gebiedsagenda ZWD

- Kennisprogramma zeespiegelstijging

- Innovatie agenda ZWD

 Medio 2022: Vaststellen 5 cases

 Eind 2022: Kennisaanpak voorleggen in Gebiedsoverleg ZWD
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