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Wat is de status van samenwerking met Universiteit Utrecht
en Wageningen ?

Ervan uitgaande dat de vraag Fase 3 Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken
(p.8, derde bullit) betreft:
Vertegenwoordigers van Universiteit Utrecht (UU) en Universiteit Wageningen (WUR) participeren in de
werksessies, bijeenkomsten en onderzoeksgroepen die rondom het icoonproject ‘waterkerende
landschappen’ georganiseerd worden. De (huidige) bijdrage van deze universiteiten is derhalve ‘in kind’
(personele inzet).

Overleg met foundingfathers ?, Wat is de staat met hun
samenwerking?

Ervan uitgaande dat de vraag Fase 3 Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken
(p.8, zesde bullit) betreft:
Om te waarborgen dat de onderzoeksprogramma’s van de Vlaams-Nederlandse Samenwerking en het
Delta Kenniscentrum i.o. goed op elkaar afgestemd zijn worden de plannen zowel op bestuurlijk als
‘ambtelijk’ niveau gewisseld. Zeer wel denkbaar is dat het onderzoeksprogramma Vlaanderen – Campus
Zeeland t.z.t. onderdeel wordt van het DKC.

Vlaams Nederlandse samenwerking wat is de huidige stand
van zaken in dit project?

Er is in de Zuidwestelijke delta en Vlaanderen veel expertise opgebouwd over de relatie tussen zee,
verzilting en voedsel en de relatie tussen water en energie. In de grensregio bestaan al veel bilaterale
banden tussen onderwijs- en onderzoeksinstituten, overheden en organisaties. Wat nog ontbrak, is een
gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsprogramma gericht op de Delta-uitdagingen. Met het VlaamsNederlandse onderzoeksprogramma Deltavraagstukken is er een breed gedragen ambitie om krachten en
financiering te bundelen. Deze ambitie is tweemaal vastgelegd en bekrachtigd tijdens de Top VlaanderenNederland in 2018 en 2020. De agendering voor de derde Top, in het voorjaar 2023, is in voorbereiding.
Deze zal meer dan voorheen gericht zijn op de inhoud op basis van de projecten die dan gestart zijn.
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De gestructureerd, proces-gewijze samenwerking moet in de loop van 2022 zes onderzoeksprojecten
opleveren met een gemeenschappelijke aanpak van kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en overheden in
Zeeland/Nederland en Vlaanderen (voor de financiering zal beroep gedaan worden op de Provincie, de
kennisinstellingen en Nationale en Europese programma’s).
Wat is de situatie voor wat betreft de zes
onderzoeksvraagstukken en wat is de uiteindelijke
doelstelling van de onderzoeken ?

De projecten binnen de icoonprojecten ‘Innovatieve waterkerende landschappen’ en ‘Circulaire industrie’
zijn benoemd; die binnen het icoon ‘Meervoudig gebruik van offshore windparken’ zijn momenteel in
ontwikkeling. Zeker in Europees perspectief is hiervoor grote interesse. Universiteit Gent zal naar
verwachting een leidende rol spelen in de ontwikkeling van de projecten binnen dit icoon.
Doelstelling van de onderzoeksprogramma’s is om op het gebied van grote maatschappelijke
vraagstukken grensoverschrijdend tot gedragen oplossingen te komen.

Is er overeenstemming over de doelen van deze
onderzoeken en hoe staat het met de financiering.

Overstemming wordt gewaarborgd middels de gestructureerde werkwijze van Sociale Innovatie die
kenmerkend is voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. De werkwijze is er op gericht om probleem
en gebruikers zoveel mogelijk met elkaar tot oplossing te laten komen voor maatschappelijke vragen die
maatschappelijk opgelost moeten worden. Ook de icoonprojecten zijn in eerder stadium op deze wijze tot
stand gekomen.
De financiering voor de hierboven genoemde eerste twee iconen is (grotendeels) rond; de financiering van
de projecten binnen het derde icoon is nog in ontwikkeling.

