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Terugkoppeling van het Bestuurlijk overleg Vlaams-Nederlands Samenwerkingsplatform 

Deltavraagstukken van 23 januari 2020 

 

 

Op 23 januari jl. vond een Bestuurlijk Overleg plaats inzake het Vlaams-Nederlands 

Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken (VLSPDV). 

 

De aanwezige bestuurders hebben hun waardering uitgesproken voor de geleverde 

inspanningen en de resultaten daarvan. 

Zij constateren dat de deelprogramma’s in gedegen processen door hoogwaardige 

onderzoekers en experts tot stand zijn gekomen en dat de inhoudelijk gemaakte keuzes 

binnen de deelprogramma’s en ten aanzien van drie voorgestelde thema-integrerende 

prioritaire onderwerpen ‘kunstmatige eilanden’, ‘multifunctionele windmolenparken’ en 

‘polderregio’s voor voedsel uit de zee’ goed zijn onderbouwd. De bestuurders bevestigden 

dat de opgebouwde kennis in eerste instantie bedoeld is voor regionale stakeholders. Echter 

bevat deze kennis ook een belangrijke export waarde die onze bedrijven kan bewapenen 

om op wereldvlak de leiding te nemen. Deze twee doelstellingen moeten elk uitgewerkt 

worden in een strategie.  

De bestuurders hebben conform het voorstel in de tussenrapportage aan het kernteam 

opdracht verleend voor de uitwerking van een plan van aanpak voor de onderzoeks- en 

onderwijsprogramma’s Water, Energie en Voedsel (zie pagina 10 van de bijgevoegde 

tussenrapportage). 

 

De bestuurders definiëren en aanzien van de Top Vlaanderen-Nederland op 4 november 

2020 de volgende ambitie: 

 

“De governance is zover uitgewerkt dat de twee regeringen: 

 Samen investeren in het samenwerkingsplatform. 

 Op het terrein van de drie thema’s één of meerdere vragen hebben geformuleerd  

met de opdracht aan het platform om deze op te pakken” 

 

De bestuurders committeren zich nadrukkelijk aan het samenwerkingsplatform en zij voeren – 

op basis van een gezamenlijke strategie- in de komende maanden op strategisch niveau 

binnen de Triple Helix met één stem gesprekken om (financieel) commitment te realiseren. 

 

 

De bestuurders geven het volgende mee: 

 

 Het is nu van belang dat er een gezamenlijke top down en bottum up strategie komt 

om bedrijven inhoudelijk en financieel te committeren. De bestuurders vervullen hierin 

een actieve rol.  

 Het publieke debat en belang en het maatschappelijk draagvlak zijn van essentieel 

belang. Kennisontwikkeling is nodig om de juiste beleidskeuzes te maken. Vanuit de 

wetenschap kunnen maatschappelijke thema’s aangesneden worden waar de 

overheid de ‘nek niet voor uit wil steken’. Sociale innovatie is een belangrijk element 

binnen de aanpak. 
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 Alfa- en gammawetenschappers dienen samen met bètawetenschappers integraal 

en gelijktijdig deel uit te maken van onderzoek om het maatschappelijk draagvlak te 

realiseren.  

 Benadruk het tweeledig belang: onderzoek levert enerzijds oplossingen voor de 

Vlaams-Nederlandse Deltaregio en deze zijn anderzijds toepasbaar in Deltagebieden 

elders in de wereld. Ofwel, bedrijven kunnen onze regio als ‘proof of concept’ 

benutten om top in de wereld te zijn. 

 De regio beschikt over veel hoogwaardige kennis(instituten), maar is voor een deel 

van de kennis afhankelijk van partners van buiten de regio. Creëer rond de as 

Campus Zeeland en partners en UGent een schil van structurele en meer incidentele 

kennispartners. Daarmee ontstaat niet alleen een inhoudelijk sterkere propositie maar 

wordt tevens bewerkstelligd dat nationale overheden beleid en middelen afstemmen 

op dit samenwerkingsverband. Bij de uitbreiding van het consortium, zullen UGent en 

Campus Zeeland een coördinator rol uitoefenen. 

 Organiseer de governance om deze community bijeen te houden. Naast op inhoud 

gerichte organisatie moeten op strategisch niveau afspraken gemaakt worden in een 

Board of Stuurgroep om het netwerk te faciliteren.  Deze strategische governance 

moet bestaan uit partners van binnen de as en daarbuiten. 

 De ‘nationale’ en regionale overheden zijn binnen de triple helix in Vlaanderen nog 

minder sterk vertegenwoordigd dan in Zeeland. Het niveau waar financiële 

beslissingen genomen worden dient aan tafel te komen. 

 Betrek NGO’s zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) in governance en 

projectontwikkeling.  

 Besteedt aandacht aan het tijdig opleiden van mensen voor mogelijk nieuw te 

ontstane functies.  

 Wageningen Marine Research (WMR) wil een breder portaal worden voor de WUR en 

overweegt om de focus te verbreden van ‘marien’ naar ‘circulair’.  

 

 

Actiepunten: 

 

- Het kernteam werkt het plan van aanpak uit voor het samenwerkingsplatform 

(deadline 18 maart). 

- De klankgroep identificeert de noodzakelijk te betrekken leiders uit de bedrijfswereld, 

kennisinstellingen en politieke spelers. Waarna de bestuurders met hen in gesprek 

gaan.  

- Tammo Bult maakt een afspraak met de thematrekkers Voedsel inzake samenwerking 

WUR. 

 


