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Recente ontwikkelingen met betrekking tot vaststelling
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer; fasering en
financiering uitvoeringsprogramma Grevelingen en VolkerakZoommeer.

Bevoegdheid

PS

Toelichting

Op basis van de bestuursovereenkomst 'Ontwikkeling Grevelingen
en Volkerak-Zoommeer' heeft de provincie € 5 miljoen toegezegd
onder de volgende voorwaarden:
 Het volledig programma wordt uitgevoerd;
 'Eerst zoet; dan zout'
Er zijn onvoldoende middelen voor de uitvoering van het totale
uitvoeringsprogramma. Op basis van een aangenomen motie in de
Tweede Kamer wordt aangedrongen op een gefaseerde aanpak.
Eerst Grevelingen en daarna Volkerak-Zoommeer.
GS hebben een 'harde' bijdrage van € 2,5 miljoen toegezegd voor
maatregelen Grevelingen onder voorwaarde instemming PS.

Kosten en dekking
Overige informatie

Afdoeningsvoorstel aan PS is:
 kennis nemen van de brief in afwachting van nader voorstel over
instemming door PS van de bijdrage van € 2,5 miljoen voor
maatregelen Grevelingen;
 brief agenderen voor de vergadering van de commissie Ruimte
van 9 september 2016.
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Geachte voorzitter,
Geachte
Na een jarenlange
jarenlange voorbereidingsperiode die
die gezamenlijk met Rijken
Na
Rijk en Regio werd doorlopen is in oktober 201
4
2014
de ontwerp
de
Volkerak-Zoommeer (RGV) ter visie
visie gelegd. In de RGV is gecon¬
ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
gecon
stateerd dat
dat de
de waterveiligheidsmaatregelen
genomen (de
waterveiligheidsmaatregelen die in het verleden in de
zijn genomen
(de deltawerken)
deltawerken) in
stateerd
de Delta
Delta zijn
de voormalige
voormalige zeearmen
Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer ernstige waterkwaliteits-problemen hebben ver¬
de
zeearmen Grevelingen
en Volkerak-Zoommeer
ver
oorzaakt,
zullen verergeren. Voor
oorzaakt, welke
welke door
door klimaatveranderingen
klimaatveranderingen zullen
oplossingen voorzien
Voor beide
beide bekkens zijn oplossingen
voorzien
die
door de
verbetering van de
waterkwaliteit en gecombineerd
die door
de verbetering
gecombineerd met gebiedsontwikkeling kunnen leiden tot een
de waterkwaliteit
gezonde
drager van
van economische ontwikkelingen. Met deze brief willen wij
Delta als
als drager
gezonde Delta
wij u informe
het
informeren
ren over het
procesverloop
procesverloop en de stand van zaken tot nu toe.
Als uitwerking
de RGV is
maart 201
2015
uitwerking van de
Als
is in maart
5 de bestuursovereenkomst 'Ontwikkeling Grevelingen en VolkerakZoommeer' (B0K1)
door rijk
Zeeland, Zuid-Holland
(BOK1) door
en de provincies Zeeland,
en de betrokken wa¬
Zuid-Holland en Noord-Brabant en
Zoommeer’
rijk en
wa
terschappen ondertekend.
waren adaptief
ondertekend. Onderdelen in
de bestuursovereenkomst
bestuursovereenkomst waren
terschappen
adaptief Deltamanagement (gefa
in de
(gefa¬
seerde uitvoering, samenspel
Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS; uitharden gebiedszoet) en
en Gebiedsontwikkeling
zout en zoet)
samenspel zout
inkomsten als bijdrage aan de bekostiging).
inkomsten
in deze
de provincies een
deze overeenkomst hebben de
bekostiging van het programma toegezegd en
In
een deel
deel van de bekostiging
zijn afspraken
afspraken gemaakt over de wijze
wijze waarop aan
aan de resterende
resterende bekostigingsopgave zou
zou worden gewerkt.
Om
Om risico's
programma voorgesteld waarbij een
een fasering in het
te beperken werd
risico’s te
een aantal
werd een
het programma
aantal opeenvolgende
overeenkomsten is voorzien.
go - no go
en bestuurs
voorzien. Een
Een complexe uitdaging, gezien
momenten en
go momenten
gezien de veelheid
bestuursovereenkomsten
e nieuwe benadering
aan belangen
belangen en belanghebbenden,
belanghebbenden, en de
benadering van besluitvorming voor
de noviteiten die dez
deze
belanghebbenden met zich mee
mee bracht.
bracht.
De
met het ministerie van lenM en Rijkswaterstaat het Publiek OpdrachtgeverDe drie provincies vormen samen met
Opdrachtgever
schap (POS), dat de uitvoering van de
de bestuursovereenkomst
bestuursovereenkomst aanstuurt.
aanstuurt.
Inmiddels
is de
Inmiddels is
uitharden
BOK1 in
de B0K1
het stadium
stadium van
is de
de stand
stand van
zaken met
het uith
van afronding
en is
van zaken
met betrekking
tot het
betrekking tot
in het
afronding en
arden
tiging op
van de
de bekos
Infra¬
bekostiging
op 30
30 mei jl.
en minister Schultz van Infra
het POS en
jl. in een informerend gesprek
gesprek tussen het
structuur en
en Mobiliteit gerapporteerd
gerapporteerd en
en besproken.
besproken. Met deze brief informeren
structuur
informeren wij u over de gespreksresultaten
en daarmee
daarmee ook over de
en
van zaken
de stand
stand van
zaken van het procesverloop van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelin¬
Grevelin
gen, Volkerak en Zoommeer (RGV).
(RGV).
Helaas moet
moet worden geconstateerd
geconstateerd dat de bekostiging voor het totale ontwikkelperspectief niet
niet rond komt. Het
POS
POS heeft
een sterke wens uitgesproken
het totale maatregelenpakket voor
heeft een
uitgesproken om, indien de bekostiging van het
Grevelingen
en Volkerak
Volkerak en Zoommeer niet
niet met
met aanvullende bijdragen van het rijk alsnog dekkend kan worden
Grevelingen en
worden
gemaakt,
uitvoering
ter
hand
te nemen
in elk
gemaakt, in
geval de
uitvoering
dit
elk geval
hand
nemen van programmadelen waarvan de bekostiging op dit
ter
te
de
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op
een betekenisvol
moment
perspectief op
is een
betekenisvol perspectief
moment wel voldoende gehard kan worden. Voor de overige onderdelen is
uitvoering nodig. Dit houdt in dat in dat geval de uitvoering
van het
programma gefaseerd
uitgevoerd.
gefaseerd wordt
het programma
wordt uitgevoerd.
uitvoering van
het
te geven
Bij gefaseerde uitvoering
uitvoering heeft het POS dde
om prioriteit
van het
e voorkeur uitgesproken om
prioriteit te
herstel van
aan herstel
geven aan
van
oplossen
het
voor
urgentie
relevant. De
de Grevelingen. Voor deze keuze
keuze is
is een aantal
De urgentie voor het oplossen van
aantal redenen
redenen relevant.
getij in de
Volkerak-Zoommeer
tot Volkerak-Zoommeer
tegenstelling tot
In tegenstelling
de
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de problemen van de waterkwaliteit van
realiseren
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alternatie¬
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en
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elen.
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getijdencentrale te
van
benadrukt van
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In het gesprek met de minister heeft het POS ten aanzien van de eventuele
eventuele fasering
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het belang
jkheid over
Ontbreken van
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van duideli
Volkerak-Zoommeer.
over de
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risico
reëel risico
een reëel
heeft een
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ondermijnen en
stakeholders ondermijnen
kumst
de stakeholders
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van
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wonen, werken
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De minister heeft in het gesprek aangegeven dat
dat zij
opzichte van
zij nog
sympathiek staat
nog steeds
steeds sympathiek
uitvoestaat ten
van het
ten opzichte
het uitvoe
midde
reguliere midde¬
over voldoende
beschikt over
niet beschikt
zij niet
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dat zij
maar dat
voldoende reguliere
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de
minister aan
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hiervoor. In aanloop naar
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zaken gemeld
stand van zaken
voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 8 juni 2016 de actuele stand
dekkingstekort groot
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VZM. Zij
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het dekkingstekort
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wateronderwerpen, waaronder de Rijkstructuurvisie VZM.
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gesprek is
is over
het vervolg.
vervolg.
over het
een
Verslag van
om een
partijen gevraagd
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gevraagd om
een Verslag
door partijen
van een
worden ingediend.
kunnen moties
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dit VAO
In dit
VAO kunnen
moties worden
ingediend.
door
werd ingediend
die werd
motie, die
de motie,
In de
2016. In
Het VAO heeft inmiddels plaatsgevonden op
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ingediend door
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is aangenomen,
aangenomen, werd
volgende verzoek
werd het
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de Rijksstructuurvisie
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betrokken
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de, andere
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werken en
te werken
seerde aanpak en mogelijke financieringsconstructies
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rond is.
is.
vatten waarvan de financiering rond
de regio
ook door
Grevelingen ook
de fase
In de aanloop naar het VAO-water
VAO-water bleek
voor de
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een bijdrage van
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van
het belang
Deze toezegging kunnen
kunnen wij u helaas
formeel voorleggen.
helaas niet meer voor het zomerreces formeel
voorleggen. In
belang van
In het
Deze
dat nu
overleg dat
nu als
van de
de motie
motie zal
als uitvoering
uitvoering van
zal
de procesvoortgang hebben wij hier op geanticipeerd. In het overleg
overleg
dit overleg
voor dit
proces voor
Het proces
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inbrengen. Het
en
wanneer en
duidelijker worden
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zal duidelijker
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