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Aanleiding 

 Op 7 februari jl. is in de stuurgroep Wind in de Zeilen (voorgezeten door 

de minister van BZK) samen met de provincie Zeeland en de gemeente 

Vlissingen ingestemd met het oprichten van het Delta Climate Center 

(DCC). Het is nu aan OCW als inhoudelijk verantwoordelijk ministerie voor 

het DCC om de Kamer hierover te informeren. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de Kamerbrief met het plan voor het Delta Climate Center te 

ondertekenen. 

Kernpunten 

 Op 3 februari bent u geïnformeerd over het voornemen van het Rijk om 

akkoord te gaan met oprichting van het Delta Climate Center. Dit besluit 

is in de stuurgroep van 7 februari bekrachtigd. 

 Het DCC zal worden opgericht door de zes betrokken kennisinstellingen 

(de Founding Fathers, zie toelichting). De gestreefde startdatum is 1 juli 

2023. 

 Volgens de afspraken wordt het onderliggende plan van de Founding 

Fathers gelijktijdig gedeeld met de Kamer, de Provinciale Staten van 

Zeeland en de gemeenteraad van Vlissingen. Op verzoek van het 

ministerie van Financiën zijn de financiële cijfers hier niet in opgenomen. 

Toelichting 

 De stuurgroep Wind in de Zeilen is een overleg tussen het Rijk (in de 

persoon van de minister van BZK) en vertegenwoordigers van de 

provincie Zeeland en Vlissingen. 

 Het steunpakket Wind in de Zeilen is een pakket aan 

compensatiemaatregelen voor Zeeland n.a.v. het besluit (stasDef Visser, 

VVD) om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. Het 

DCC is hier een belangrijk onderdeel van. 

 Het DCC heeft als missie om invulling te geven aan de maatschappelijke 

opgave “Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke 

oplossingen”. Dit doet het door 1) zich te richten op onderzoek en 

onderwijs op de thema’s voedsel, water en energie, 2) een 

interdisciplinaire benadering te hanteren, en 3) een doorlopende lijn in 

onderzoek en onderwijs (MBO-HBO-WO) te realiseren. De overheden 
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dragen € 88,4 miljoen bij, waarvan € 68,41 miljoen rijksbijdrage in de 

komende 10 jaar. Het overige budget komt vanuit de provincie Zeeland  

 De totstandkoming van het DCC is niet zonder slag of stoot gegaan. De 

oprichtende kennisinstellingen van het DCC (de zogenaamde Founding 

Fathers, te weten de Universiteit Utrecht (UU), Wageningen University & 

Research (WUR), NIOZ, University College Roosevelt, Scalda en HZ 

University of Applied Sciences) konden het lange tijd niet eens worden. 

Doordat andere onderdelen van het steunpakket grote vertraging hebben 

opgelopen, is er steeds meer politieke druk vanuit Zeeland gekomen om 

het DCC zo snel mogelijk van start te laten gaan. 

 In een eerder stadium kon het Rijk echter nog niet akkoord gaan met de 

oprichting omdat de onderliggende plannen onvoldoende waren om de 

kwaliteit van het DCC te kunnen waarborgen. Hoewel er nog steeds 

punten zijn die verbeterd moeten worden, is er inmiddels voldoende 

vooruitgang geboekt om akkoord te kunnen gaan met de oprichting van 

het DCC. Het Rijk heeft richting de Founding Fathers aangegeven welke 

punten nog verbeterd moeten worden voordat het DCC daadwerkelijk van 

start gaat. OCW zal ook rekening houden met deze verbeterpunten in de 

subsidiebeschikking. 

 

 

 

 


