Programma Kennisdag Zoetwater 1 oktober 2015

In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater is een kennisagenda opgesteld. Sommige
onderzoeken op deze Kennisagenda zijn reeds gestart, voor andere onderzoeken moet dat nog
gebeuren. Daarbij is nog niet altijd afgesproken wie de trekker is en wie het onderzoek financiert.
Op 1 oktober vindt er een Kennisdag Zoetwater plaats. Deze dag kent de volgende doelen:






Delen en presenteren aan betrokkenen van een deel van de in 2015 opgepakte kennisvragen
en de resultaten daarvan;
Daar waar nodig verdieping en discussie over doel, scope en aanpak van opgepakte
kennisvragen;
Discussie over de Kennisagenda: welke kennisvragen hebben prioriteit en wie pakt ze op? In
hoeverre bestaat hier overeenstemming over en welke keuzen dienen (nog) te worden
voorgelegd aan het BPZ?

Als follow-up van de Kennisdag dient de Kennisagenda geactualiseerd te worden en dient het BPZ
hierover geïnformeerd te worden. De geactualiseerde Kennisagenda vormt de basis voor een
meerjarenprogrammering, waarin de onderzoeken zijn uitgezet in de tijd en de kosten en
kostenverdeling over partijen zijn uitgewerkt.
Voor de Kennisdag is het volgende programma opgesteld:
Tijd
9:30

9:40

Activiteit
Opening door dagvoorzitter

־

Toelichting doel en programma van de dag

־

Toelichting op enkele lopende zaken

Presentaties lopende onderzoeken (plenair), 4 * 20 minuten en 1 * 10 minuten

־

Adaptief Deltamanagement, signposts en triggers: Marjolein Haasnoot en Judith
ter Maat (Deltares) i.s.m. regio Hoge Zandgronden (naam volgt)

־

Waterwijzer Landbouw: Mirjam Hack (WUR)

-

Lumbricus: (naam volgt); ontwikkelen en implementeren van een klimaatrobuust
bodem- en watersysteem door het op stroomgebiedsniveau geïntegreerd
toepassen van (innovatieve) maatregelen. Kennis (ontwikkeling) en toepassing
gaan hier in hand in hand	
  .

10:40

Korte pauze

10:55

Vervolg Presentaties lopende onderzoeken

־

Slim Watermanagement: Bonne van der Veen (Deltares) + bijdragen vanuit de
regio (naam volgt)

־

Nationaal Watermodel en NHI (korte introductie 10 minuten, uitgebreider in
parallelsessie): Mark Bruinsma (WVL)

11:25

Ronde 1: Parallelle sessies (1 * 50 minuten)
De deelnemers kiezen uit één van de drie onderstaande sessies.
Sessie 1: Deelnemers hebben de mogelijkheid om met elkaar en de trekkers van de
onderzoeken door te praten op de 4 (exclusief NHI) plenair gepresenteerde
onderzoeken. Dit is een ‘open space’ sessie, dat wil zeggen dat de deelnemers
zich vrij van de ene hoek van de ruimte (het ene onderzoek) naar de andere hoek
(het andere onderzoek) kunnen bewegen.
Sessie 2: Waterwijzer Natuur: Flip Witte (KRW)
Sessie 3: Nationaal Watermodel en NHI: Mark Bruinsma (WVL), verdieping

12:15

Lunch + de mogelijkheid tot weergeven aanvullingen Kennisagenda op een
‘Kenniswand’

13:15

Ronde 2 en 3: Parallelle sessies (2 * 45 minuten)
De deelnemers kiezen uit twee van de drie onderstaande sessies.
Sessie 4: Zelfvoorzienendheid: Ad Jeuken (Deltares) + bijdrage vanuit de regio (naam
volgt)
Sessie 5: Imprex (risicobenadering binnen zoetwater) door Saskia van Vuren (HKV
Lijn in water) in combinatie met Economisch instrumentarium door Femke Schasfoort
en Marnix van der Vat (Deltares) + bijdrage vanuit de regio (naam volgt)
Sessie 6: Governance van zoetwatervraagstukken: Corné Nijburg (Water Governance
Centre)

14:45

Korte pauze + mogelijkheid om reacties weer te geven op de stickerwand

15:00

Update kennisagenda
Deel 1 Wat heeft prioriteit? (van 15:00 – 15:45)

־

Basis leggen voor Meerjarenprogrammering: deelnemers geven hun gewenste
prioritering aan van onderwerpen die in de gezamenlijke kennisagenda moeten
komen / blijven.

־

O.l.v. de dagvoorzitter wordt de prioritering die de deelnemers hebben
aangebracht besproken.

Deel 2 Wie, wat, wanneer? (van 15:45 – 16:15)

־

Rondom de geprioriteerde kennisvragen worden groepjes van 4 à 5 deelnemers
geformeerd. Deze groepen geven uitwerking aan de vragen:


Welke partijen dienen bij deze kennisvraag betrokken te worden?



Welke partij is een voor de hand liggende trekker?



Geef een inschatting van het benodigde budget.



Wat is de geschatte doorlooptijd?



Welke concrete acties zijn nodig om deze kennisvraag op te pakken?

De resultaten van dit programmaonderdeel worden na afloop van de Kennisdag
uitgewerkt en aan de deelnemers teruggekoppeld. Op basis hiervan wordt een
aangepaste Kennisagenda aan het BPZ voorgelegd.
16:15

Gezamenlijke afsluiting
Toelichting op het vervolg, met name mbt de uitwerking van de Kennisagenda.

16:30 – 17:30

Borrel

