Gebiedstafel Kust en Deltawateren

Q

WATER
Inclusief: Waterkwaliteit, binnenwateren
Huidige situatie

Belangrijke bronnen

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp? Wat gaat er nu goed of juist niet goed?

Rapporten, websites, databases,
kaartbeelden, namen experts.



Waterkwaliteit / instandhoudingsdoelen N2000 worden niet gehaald



Verzilting heeft effect op de landbouw en weinig zoet water beschikbaar



Kustvisie positief en afspraken met vele partijen; uitrol naar deltawateren loopt nu



Uitvoering versterking waterkeringen op basis van nieuwe normen



Normering regionale waterkeringen



Verdronken dorpen, scheepswrakken: aandacht cultuurhistorische aspecten



Waterdruk in waterleidingen in hoogseizoen te hoog



Nationaal Park Oosterschelde (als trekker)



Westerschelde: wel lasten van scheepvaart, maar niet de lusten



Weinig gebruik van wateroppervlak als economische drager en energiebronEconomische ecologische en veilige delta



Gebiedsagenda ZWD



Herijking deltaprogramma



Visie afzonderlijke deltawateren
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Trends & Ontwikkelingen

Belangrijke bronnen

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?

Rapporten, websites, databases,
kaartbeelden, namen experts.



Ontbreken van Veerse Meer visie



Zoetwaterbeschikbaarheid (drinkwater + landbouw)

Klimaatadaptatiestrategie



N2000 doelen lange termijn

‘Natte’ Gebiedsagenda Zuidwestelijke



Bodemgesteldheid achteruit (te doorlatend)

Delta



Visstand Oosterschelde loopt terug (draagkracht Oosterschelde)



Energietransitie – landschap



Getij Grevelingen



Vermindering aantal kustbroedvogels



Toename algen en exoten



Delta Living Lab (kennis)



Geopark Schelde Delta



Meervoudig ruimtegebruik langs de deltawateren



Wonen op water



Zeespiegelstijging (tot 2050 verwachtingen redden we het, daarna snelle stijging. NB geen termijn/jaartal noemen maar cm zeespiegelstijging)



Consequenties: Kwel; zeeweringen; infrastructuur: aanpassing bruggen e.d.; natuur – verdrinking in getijdengebied; waterafvoer.



Klimaatverandering – warmer, droger, natter



Consequenties (zie zoet water): natuur-> exoten – hoe omgaan met natura 2000 doeltypen



Toename recreatieve drukte: (on)gewenste druk, kip met gouden eieren – bepalen hoe hier mee om te gaan.



Toename ruimtevraag op het water: visserij, energie en recreatie: noodzaak voor afspraken tussen functies en overheden.



Complexiteit governance o.r.t. onzekerheid ontwikkelingen.

Gebiedstafel Kust en Deltawateren

Q

WATER
Inclusief: Waterkwaliteit, binnenwateren
Ambitie 2050
Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?


In 2050 is helder wat het perspectief is voor Zeeland tot 2100 en verder. Stip op de horizon.



Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal



Kennisopbouw



Bewustwording bewoners, ondernemers en bestuurders



Draagkrachtig, Gezond en Veilig watersysteem

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven?


Anders: Energietransitie, Klimaatextremen en Biodiversiteit

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?


Wonen op het water



Innovatie Zoetwateropslag



Toename waterportevenementen



Meer zoetwaterbekkens aan (laten) leggen; vraagt medewerking en flexibele houding overheden

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema?


Verschillen zoet/zout



Diversiteit van de grote wateren

Raakvlak met andere visietrajecten
Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?


Natte gebiedsagenda ZWD !



Herijking Deltaprogramma



Programma Aanpak Ecologie Grote Wateren



Visie Veerse Meer



Oosterscheldevisie

Opstellers
Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam Omgevingsvisie verzorgt
ondersteuning. Bent u één van deze experts?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Meedenkers
Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

