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ONDERWERP    

voortgang Delta Kenniscentrum 
 
Geachte raad, 
 
De afgelopen maanden is onder leiding van twee kwartiermakers gewerkt aan de 
voorbereiding van een Delta Kenniscentrum. Uitgangspunt hierbij is het betreffende fiche uit 
het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Bij de start van dit proces was het doel om eind 
2021 over een gedragen en vastgesteld projectplan voor de oprichting van het centrum te 
beschikken. Recent is door de kwartiermakers een (concept) uitwerking van het fiche 
opgeleverd, waarop de beoogde founding fathers konden reageren. 
 
De academische founding fathers (de universiteiten van Wageningen en Utrecht, UCR en 
NIOZ) hebben (leden van) de Stuurgroep Wind in de Zeilen laten weten zich niet 
achter de huidige (concept) opzet van de kwartiermakers te kunnen scharen. Ze geven aan 
dat zij door deze gerezen twijfels niet meer als founding father maar als strategisch partner 
betrokken willen zijn. Voor ons reden u op de hoogte te brengen. 
 
Wij willen zeker stellen dat de doelstellingen uit het oorspronkelijk fiche overeind blijven. 
Daarom is dit voor de betrokken overheden (Rijk, Provincie en gemeente Vlissingen) nu 
aanleiding om op korte termijn met de partners om tafel te gaan om de door hen afgegeven 
signalen te duiden en de ontstane situatie te bespreken. 
 
Dit betekent in ieder geval dat er meer tijd nodig is om tot een plan te komen dat aan het 
vastgestelde fiche over het Delta Kenniscentrum voldoet. Wij zullen u binnenkort nader over 
de voortgang informeren. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de plv. secretaris,  de burgemeester, 

 
R.G. Hendrikse    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




