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Doelen in de 
Zuidwestelijke 
Delta



Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 



De Zuidwestelijke Delta 

De huidige strategie is robuust tot 2050 en er is voldoende tijd om 
nieuw beleid voor te bereiden voor een onzekere toekomst door 

progressieve klimaatverandering. 

Met versnelde zeespiegelstijging liggen de verwachte
keuzemomenten voor aanpassing van de strategieën namelijk al 
ver voor het moment waarop de strategieën niet meer voldoen, 

en mogelijk al voor 2050. 

De urgentie van kennisontwikkeling om op tijd gesteld te staan 
met adaptieve strategieën en maatregelen is hoog. 



Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta



Deltaprogramma:

Waterveiligheid
Zoetwater beschikbaarh.
Ruimtelijke adaptatie
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DP = zorgen dat we een ramp, schade, grote gevolgen door 
overstromingen en extreem weer vóór zijn

DP = Klimaatadaptatie!

DP = Drie opgaven:

• Bescherming tegen hoogwater

• Voldoende zoetwater

• Klimaatbestendige, waterrobuuste en duurzame 
inrichting van Nederland / de Zuidwestelijke Delta

DP2021: “Alles op alles voor een veilige en leefbare 
delta”



Kennisprogramma zeespiegelstijging
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Opgaven Zuidwestelijke Delta
Tot 2050 en huidig beleid
• Uitvoering huidige Voorkeurstrategie ZWD “Uitvoeringsprogramma ZWD”

Veiligheid (toetsing 2023 en uitvoering HWBP)
Zoetwater (uitvoering zoetwaterstrategie ZWD)
Ruimtelijke adaptatie (Uitvoering klimaatadaptatiestrategie)
Waterkwaliteit (N2000, KRW, PAGW)
Andere ZWD initiatieven, projecten,……

• Uitwerken handelingsperspectieven Gebiedsagenda ZWD 2050
O.a. Klimaatadaptatie maatregelen in samenhang met o.a. landbouwopgaven, energietransitie, ruimtelijke opgaven

• Ontwikkelen integrale kennis- en innovatie agenda ZWD (incl monitoring data op 
orde)

Na 2050 en bij doorgaande Zss (ontwikkeling en strategie, nieuw beleid)
• Anticiperen op lange termijn opgaven  (met name klimaatverandering spoor 2)
• Opnemen in kennis- en innovatie agenda
• Kennisontwikkeling naar oplossingen en alternatieven (Spoor 4 kp zss)



Bestuurlijke ambitie en focus 

De Zuidwestelijke Delta is het eerste gebied ter wereld dat 
heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang heeft gezet wat er 
nodig is voor een vitale regio om in de 22e eeuw te kunnen 

wonen, werken en recreëren.

 Van verdedigen naar aanvallen

 Van angst voor verlies naar verlangen naar nieuw perspectief

 Van achter te feiten aanlopen naar op de feiten vooruitlopen

Hét Deltagebied van 

Noord West Europa!
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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



• Eerste fase (2020-2022)
In kaart brengen van de impact op het (hoofd)watersysteem 
(modelaanpassingen, systeemverkenningen)
Ontwikkelen van een Ontwikkelen 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.

Fasering
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• Samenhangend programmeren kennisvraagstukken (samen met partners)
– Concretisering van de vraagstukken in de ZW Delta
– Stand van kennis bepalen
– Vanuit de onzekerheden en onbekenden vaststellen in welke mate kennisontwikkeling 

(beslissend) kan bijdragen aan verminderen ervan
– Prioritering van de kennisopgaven

• Naar een plan van aanpak
– Vaststellen basiskennis
– Conceptueel model(len) van systeemwerking NL-ZWD opstellen
– Koppelen van kennisvragen aan systeemkenmerken. Welke hypothesen zijn van 

belang?
– Eerste beoordeling van vragen waarop we het antwoord weten en/of deels weten of 

niet weten

• Opdracht Deltares
– 1e versie integrale kennisagenda in 2021
– De kennisagenda heeft minimaal 2 niveaus: hele ZWD en per bekken
– Het “instrument” watersysteemrapportage en bijbehorende zaken om tot 

kennismanagement te kunnen komen 13

Aanpak Zuidwestelijke Delta



20 mei 2021: Organiseren kennis bijeenkomst spoor 2 en 4 ZWD

Medio 2021: Vormen werkteam Kennisprogramma Gebiedsoverleg ZWD

2021 : Opstellen PVA kennisprogramma Gebiedsoverleg ZWD op basis van:
- Kennisprogramma zss
- Kennisvragen Voorkeurstrategie ZWD
- Kennisvragen Natte gebiedsagenda ZWD

Najaar 2021: Voorleggen PVA in GO ZWD

Vervolg: Voornemen is 2x/jr bijeenkomst ZWD spoor 2 en 4
Doel: informeren over en samenwerking in de uitwerking van
kennisprogramma
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Planning Zuidwestelijke Delta



Zuidwestelijke Delta na 2100?


