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Bevindingen 1e bijeenkomst:
Ons gezamenlijk verhaal
Klimaatverandering beheerst het nieuws en de eerste zichtbare effecten staan bij ons allen op het netvlies. De wetenschappelijke
onderbouwingen rondom het nieuws laten zien dat verandering niet komt, maar gaande is. Dat maakt dat de Dutch Coastline
Challenge een reële challenge is! Tegelijkertijd gaat er veel goed, en hebben we morgen echt nog geen natte voeten. Daarom gaat
het vandaag niet om de urgentie van ‘morgen moet het anders’. Maar als we voor de toekomst gesteld willen staan, moeten we
morgen wel beginnen om het anders te doen en kunnen er vandaag ook al dingen beter.
Nederland loopt voorop in de wereld als het gaat om kustlijnzorg. Daar zijn we trots op! Kijk eens naar alle prachtige
voorbeeldprojecten als Maasvlakte 2, de Zandmotor, Deltawerken en de kust van Katwijk. Hier zijn innovaties bedacht, slimme
combinaties gevonden voor wonen, ecologie, recreëren en veilige kustlijnzorg in één! Genoeg lef en durf dus. De vraag is hoe we
nog slimmer kunnen doorgaan met onze kust verdedigen én kansen kunnen vinden in meer meebewegen met de natuur.
Onze huidige aanpak lijkt beperkt flexibel, een suppletie is vrij kostbaar en heeft een stevige CO2 uitstoot, maar werkt tegelijkertijd
waarschijnlijk nog meer dan goed in de aankomende decennia. Een mooie kans om nu al andere wegen te verkennen die ons (nog)
duurzamer laten meegroeien met de zeespiegel. Kunnen we slimmer gebruik maken van krachten buiten onze eigen sector? En
moeten we deze uitdaging dan niet willen benaderen vanuit een breder maatschappelijk perspectief? Koppelen van maatschappelijke
doelen zorgt voor de veelzijdige blik, werkt sector overstijgend en zet de focus op samenwerking. In een nieuw jasje. Zo kunnen we
op de lange termijn in potentie de creativiteit van heel Nederland en ver daarbuiten inzetten.

Maar wat houdt ons dan nog tegen om stappen vooruit te zetten? Laten wij angst op dit moment nog een te grote raadgever zijn?
Terwijl deze kustlijn uitdaging benaderen vanuit kansen juist de energie losmaakt. Ook lijkt het erop dat we toch nog te veel vanuit
onze eigen rol en belang denken en handelen. De kustlijn, duinen, strand en water zijn altijd al met elkaar verbonden geweest. Is dat
niet de inspiratie voor ons om de handen ineen te slaan? Door goede gesprekken met elkaar te voeren, én lef te tonen om het anders
te doen. Samen experimenten durven aangaan, ook als de uitkomst niet altijd even zeker is. Vanuit bestaande trots, kunde en de
wens om te wonen, werken en recreëren in onze Delta. Niet gedreven door mondiale angst, maar op basis van vertrouwen dat kleine
stappen in de eigen 'achtertuin’ ervoor zorgen dat wij nog eeuwen samen (over) leven in de Delta!

Bevindingen 1e bijeenkomst:
Twee uitdagingen
1: Huidige kustlijnzorg heeft potentie!

Het huidige kustlijnzorgprogramma werkt
goed. Maar je hoeft niet ziek te zijn om beter
te willen worden!
Opgehaald uit ronde tafel gesprekken:
• “Koppelen van maatschappelijke doelen
leidt tot noodzaak voor samenwerking”
• “Geen prikkel om te verduurzamen”
• “Samenwerken de basis, nieuwe vorm
vinden”
• “Scheiding project/beheer en onderhoud”
• “Laat zoveel mogelijk werk door natuurlijke
processen verrichten”
• “Scenario denken met verschillende
stakeholders”

2: Andere en bredere toekomstige opgave:
Hoe (over)leven in de delta?
De verwachte effecten van klimaatverandering
en onzekerheden nodigen uit tot herijking van
de scope, uitgangspunten & randvoorwaarden
en vragen andere & nieuwe oplossingen

Opgehaald uit ronde tafel gesprekken:
•“Koppelen van maatschappelijke doelen leidt
tot noodzaak voor samenwerking”
•“Crowdfunding=>mindfunding”
•“Probleem veiligheid is te nauw”
•“Noodzaak voor een andere blik (creativiteit
van heel NL inzetten voor oplossingen)”
•“Overleven in de Delta”

Op basis van 1e bijeenkomst:
Initiatieven voor de korte én lange termijn
Korte termijn

én

Lange termijn

Goede Kustlijnzorg

(Over)leven in de Delta

Initiatieven die ‘Verbeteren’
•Binnen de huidige kaders
• Veilige kust
• Gebruik van zand
• ….
•Slimmer (integraler) samenwerken in de
keten
•Slimmer toepassen bestaande technieken
• Verbeteren (binnen sector)
• Leren/benutten vanuit andere
sectoren?
•Betrokkenen binnen en buiten de sector
•……

Initiatieven die ‘Veranderen’
•Buiten de huidige kaders
• Leefbare delta
• ….
•Disruptieve kansen
•Brede maatschappelijke effecten
•Nieuwe samenwerkingsverbanden
• Ontwikkelen nieuwe technieken &
oplossingen
•Betrokkenen binnen en buiten de sector
•….

Hoe kunnen we de kustlijnzorg nog
beter doen ?

Hoe en wat kunnen we samen
veranderen om in de toekomst te
(over)leven in de delta?

Op basis van 1e bijeenkomst:
“Wegwijzers” voor initiatieven
•

Duurzaam: De kustlijnzorg wordt op een schone, zuinige en energie neutrale manier
gerealiseerd, waarbij natuur en economie integraal onderdeel zijn van de lange termijn
veiligheidsoplossing.

•

Meerwaarde: Korte termijn: samen slimmer meerwaarde creëren binnen de huidige kaders
(met goede balans tussen kosten en kwaliteit). Lange termijn: brede maatschappelijke
meerwaarde en betrokkenheid in balans met gezond rendement van gemaakte investeringen.

•

Innovatief en toonaangevend: Door continu te verbeteren en te veranderen kunnen we
(over)leven in de Delta én blijft Nederland een leidend en vernieuwend voorbeeld voor de
internationale markt.

•

Kenniseffectief: Markt, kennisinstituten/universiteiten binnen en buiten de sector en overheid
maken optimaal gebruik van de beschikbare publieke en private kennis en investeren in het
ontwikkelen, versterken en behouden van de benodigde kennis rondom kustlijnzorg.

Doorkijk 2e bijeenkomst:
•

Gezamenlijk terugkijken op de 1e bijeenkomst waarvoor
gemeenschappelijke verhaal de basis is.

•

Pitchen van initiatieven die invulling geven aan de gezamenlijke
uitdaging van de Dutch Coastal Challenge zoals die op de 1e
bijeenkomst is opgehaald.

•

Verrijken en aanscherpen initiatieven in interactieve sessies.

•

Gezamenlijk het net ophalen rond de initiatieven kiezen waar de
meeste energie achter zit en die we als eerste verder gaan verkennen.

Uitnodiging: aandragen initiatieven
•

Deelnemers wordt gevraagd voor de 2e bijeenkomst initiatieven aan te
dragen die invulling geven aan de gezamenlijke uitdaging zoals die op de
1e bijeenkomst is opgehaald.

•

Bedenk dat kansrijke initiatieven uiteindelijk worden gedragen door
meerdere partijen (uit de sector). Initiatieven kunnen invulling geven aan
de korte en/of de lange termijn, op inhoud zijn en/of op proces,
verbeteren en/of veranderen.

•

Aangedragen initiatieven worden gepitched tijdens de 2e bijeenkomst.

•

Meld je pitch uiterlijk 16 juni aan via de Bouwcampus
(info@debouwcampus.nl):
Vermeld korte beschrijving (1 regel?) en wie het initiatief zal pitchen tijdens de 2e bijeenkomst.

Pitch je initiatief!
Licht tijdens de pitch van jullie initiatief het volgende kort toe:
Wat is het initiatief:
•

Korte inhoudelijke toelichting van het idee

Waarom is het een goed initiatief:
•
•

Is het gericht op verbeteren en/of veranderen
Hoe haakt het initiatief aan bij genoemde wegwijzers / Hoe geeft het initiatief invulling
aan de uitdaging van de Dutch Coastal Challenge

Wat is er nodig:
•
•

Welke partijen/doelgroepen zijn betrokken of hoop je dat er aanhaken?
Welke input is nodig om het initiatief een stap verder te brengen?

