Verslag werkbezoek Gent gedeputeerde Van ’t Hoog en de Gelderse dijkgraven
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september ’19 vond de excursie, georganiseerd vanuit het secretariaat Rijn en
IJssel van GS-BOGW (Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland en Bestuurlijk overleg Gelderse
waterschappen), plaats naar Gent, België. De excursie stond in het thema van ontmoeten, klimaat
inspiratie, en bespreken.
Op de heenreis werd het agenda punt “Overeenkomst uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming”
besproken.
Om 12.00 uur werd het Gelderse gezelschap verwelkomd met een lunch door de twee gedeputeerden van
Oost Vlaanderen. Gedeputeerde Leentje Grillaert en gedeputeerde Riet Gilles. Het gesprek vond plaats op
het provinciehuis Oost Vlaanderen in Gent. De belangrijkste punten uit het gesprek waren:
-

De uitwisseling van bestuurlijke ervaring rondom het democratisch stelsel.
Provincie Oost Vlaanderen geeft zogenoemde klimaat vouchers uit. Deze kunnen gemeenten voor
kostprijs kopen en inzetten om klimaatadvies in te kopen.
Klimaatproblemen waar wij tegen aan lopen maar ook waar zij tegen aan lopen zoals droogte,
hittestress, verlies aan biodiversiteit en overstromingen.

Na de lunch werden de gedeputeerden bedankt voor de ontvangst en werden zij uitgenodigd om ook in
Gelderland te komen kijken mochten zij dit willen.
Het middagprogramma wordt georganiseerd door gemeente Gent. Deze middag bestaat uit een presentatie
waarin Joris Gansemans het gezelschap meeneemt in hoe Gent tot klimaatstad is gekomen en wat zij
allemaal doen om klimaatneutraal te worden.
Na de presentatie wordt in Gent samen met beleidsadviseur Maaike Breugelmans bekeken hoe het beleid
uitgewerkt wordt tot concrete projecten in de stad. De wandelroute loopt langs inspirerende projecten die
bijdragen aan klimaat maar ook aan leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van de stad.
De dag werd afgesloten met een diner.
Op zaterdagochtend 14 september staat na het ontbijt een gebiedsbezoek aan Vallée van de IJzer gepland.
Na aankomst op de locatie Bezoekerscentrum De Blankaart werd het Gelders gezelschap ontvangen door
Gedeputeerde Van Ierberghe. Na een hartelijk ontvangst en kennismaking volgde er een ontmoeting en
uitleg van het Polderbestuur rondom de Vallée van de IJzer. Pieter-Jan Taillieu, voorzitter Vereniging van
Vlaamse Polders en waterkeringen, gaf een goed en duidelijk overzicht wat het waterbeheer in Vallée van de
IJzer inhoudt. Dirk Cuvelier, beleidsadviseur Regionaal Landschap Westhoek, geeft door middel van een
korte presentatie inzicht in de problemen van de Vallée en hoe hier mee om te gaan nu en in de toekomst.
Ook is er een korte presentatie over het ontstaan van de natuurwaarde in de Vallée en wat dit vandaag de
dag nog voor de regio betekent. De belangrijkste gesprekspunten die naar voren kwamen waren:
-

De waterkwaliteitsproblemen en hoe hier mee om te gaan.
De verschillen rondom het democratisch stelsel.
De natuurwaarden versus de landbouw.

De excursie werd afgesloten met een lunch midden in het gebied van de Vallée van de IJzer.

