De lta p r o o f h a lv erwe g e :

Wat heeft het kennisprogramma tot nu gebracht?
Het kennisprogramma Deltaproof van STOWA is halverwege de looptijd. De Deltabesluiten komen dus ook dichterbij. Reden
om deze zomer een tussenstand op te maken. Hoe vaart STOWA met het Deltaproof programma? Waar moeten eventueel
accenten verschuiven? Wat is nog nodig?

Deltaproof is opgezet om als waterschappen gezamen-
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lijk een stevige invulling te geven aan het landelijke

De behoeften aan kennis zijn dus veelzijdig. Het is daar-

Deltaprogramma. In het kader van dat programma wor-

door moeilijk het iedereen naar de zin te maken. Michelle

den besluiten voorbereid die nodig zijn om in Nederland

Talsma, coördinator van Deltaproof bij STOWA, bena-

het hoofd te kunnen bieden aan klimaatverandering. Via

drukt dat de productie van kennis iets van allen voor

Deltaproof inventariseert, verzamelt, ontwikkelt en legt

allen is en moet blijven. STOWA faciliteert het zoeken

STOWA vast wat er aan kennis nodig is om straks besluiten

naar antwoorden. Het zoeken en het bepalen van de zoek-

te kunnen nemen of te beïnvloeden die vanuit wateroog-

vraag is en blijft een gezamenlijke activiteit.

punt gunstig en goed doordacht zijn. STOWA heeft daarvoor de kennisvragen bij waterschappen geïnventariseerd
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en uitgezet bij kennisinstituten. De antwoorden zullen de

Wat in alle geledingen zeker als belangrijke meerwaarde

onderbouwing vormen van de inbreng van waterschap-

van Deltaproof wordt aangemerkt is dat mede door de

pen in de Deltabesluiten. Via de zogenoemde Deltafacts

intensieve benadering de toegang tot het landelijk kennis-

wordt veel van deze kennis gemakkelijk toegankelijk

netwerk is vergemakkelijkt. De lijnen met kennisinstitu-

gemaakt.

ten als Deltares en het Wageningse Alterra zijn directer
geworden. Waterschappen hebben er vertrouwen in dat
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de kennisvragen die zij inbrengen, ook worden opgepakt.

In 2013 en 2014 krijgen de Deltabesluiten vorm. Deze

Zo is er belangrijke input vanuit de waterschappen gele-

besluiten hebben grote invloed op de lange-termijnstrate-

verd voor de onderzoeksagenda van Kennis voor Klimaat.

gieën voor het Nederlandse waterbeleid. Het is zaak dat

Er is aandacht gevraagd én gekregen voor regionale eigen-

regionale waterbeheerders goed beslagen ten ijs te komen

heden met betrekking tot het NHI. Ook liggen er inmid-

in de discussies voorafgaand aan de besluitvorming.

dels stevige basisproducten voor de aandachtsgebieden

Landelijk spelen vele belangen, het belang van het water-

meerlaagse veiligheid en groenblauwe stedenbouw (zie

beheer is er één van. Deltaproof is het kennisplatform dat

elders in deze uitgave) waarop voortgeborduurd kan wor-

helpt dit belang goed neer te zetten. Waar staat het pro-

den. Er is ook ruimschoots aandacht voor de verziltings-

gramma halverwege de looptijd, wat is bereikt, en waar

problematiek.

kunnen de waterschappen en STOWA elkaar nog beter
versterken?

In de regio’s werkt STOWA met regionale partners aan
specifieke kennis, bijvoorbeeld voor peilgestuurde drai-

In de zomermaanden vinden diverse gesprekken plaats

nage. In hoeverre deze regionale kennis bruikbaar en toe-

met bestuurders, wetenschappers en inhoudelijk geori-

pasbaar is voor andere regio’s, is onderwerp van discus-

ënteerde waterschappers om dit duidelijk te krijgen. Een

sie. Voor wie er mee aan de slag wil, zijn er in ieder geval

aantal signalen is de afgelopen tijd al opgehaald. Voor het

via de opzet van de Deltafacts heldere projectbeschrijvin-

Zoetwaterprogramma van Deltaproof heeft Wessel Doorn

gen beschikbaar. De bijeenkomsten die STOWA samen

namens STOWA gesprekken gevoerd met vertegewoordi-

met kennispartners organiseert om het gedachtegoed ver-

gers van verschillende waterschappen. Uit die gesprekken

der te verkennen en visies aan te scherpen worden goed

blijkt dat het een lastige opgave is om iedereen op maat

gewaardeerd.

met de juiste kennis te bedienen. Inhoud, beleid, management en bestuur hebben allemaal hun eigen wensen en

Tot slot: STOWA blikt deze zomer terug en vooruit. In het

agenda’s. De één wil een sterker bestuurlijk accent van

kader van de Midterm Review van Deltaproof worden dub-

STOWA zien, de ander vindt dat STOWA leverancier van

belinterviews gehouden met bestuurders, waterschappers

kennis is en dat vooral moet blijven.

en wetenschappers. Hoe kijken zij tegen het programma
aan en wat zijn hun wensen? De waterschappen lijken
bijvoorbeeld behoefte te hebben aan goede validatie van
modellen en ontsluiten van internationaal beschikbare
kennis.
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