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Wat stellen GS voor?






Met instemming kennis te nemen van de brief van GS met het
voorlopig standpunt van de provincie Zeeland;
Instemmen met € 2,2 miljoen voor zoetwateraanvoer Tholen, Sint
Philipsland en Reigerbergsche Polder (2017), € 0,28 miljoen voor
proeftuin Zuidwestelijke Delta (2015) en € 1 miljoen voor project
Roggenplaat (in 2018);
Dekking € 2,48 miljoen betrekken bij Najaarsnota en € 1 miljoen
uit gedecentraliseerde natuurgelden

Argumenten

Het kabinet stelt op 11 juli 2014 het Deltaprogramma 2015 en de
Rijksstructuurvisie voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vast. Dit
heeft grote invloed op de toekomst van Zeeland.
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (waarin de provincie ook
vertegenwoordigd is) en verschillende maatschappelijke partijen
hebben het streven naar een veilige, economisch vitale en ecologisch
veerkrachtige Zuidwestelijke Delta onderschreven.

Doelen en effecten

GS onderschrijven de voorstellen, ambities en beslissingen op gebied
van:
 Waterveiligheid
 Ruimtelijke adaptie
 Zand
 Zoetwater

GS zien bij de voorkeursstrategie voor de individuele Deltawateren
goede mogelijkheden om de waterveiligheid en zoetwatervoorziening
te borgen en tegelijkertijd een economisch vitale en ecologische
veerkrachtige Delta dichterbij te brengen
Controleren en informeren

Via begroting, rapportages en jaarrekening

Kosten en dekking

Naast een forse investering van het Rijk wordt ook ingezet op een
forse regionale bijdrage.
Voor de provincie Zeeland betekent dit:
 € 2,2 miljoen voor zoetwateraanvoer Tholen, Sint Philipsland en
Reigerbergsche Polder (2017);
 € 0,28 miljoen voor proeftuin Zuidwestelijke Delta (2015)
 € 1 miljoen voor project Roggenplaat (in 2018);
Voorstel van GS is om de dekking van € 2,48 miljoen te betrekken bij
Najaarsnota. De € 1 miljoen voor project Roggenplaat komt tlv
gedecentraliseerde natuurgelden
Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele provinciale bijdrage
voor investeringen ten behoeve van verbetering van de kwaliteiten
van de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
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Tweede bestuurlijke consultatie van de conceptVoorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke Delta
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Op 10 april 2014 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (ZWD) de 'Integrale Voorkeursstrategie
Zuidwestelijke Delta' voorlopig vastgesteld. Voorafgaand aan deze voorlopige vaststelling hebben
Gedeputeerde Staten bij brief van 11 maart 2014 hun voorkeuren en standpunten aangeleverd aan de
Stuurgroep ZWD. Vervolgens heeft de nationale Stuurgroep Deltaprogramma op 24 april 2014 kennis
genomen van de oogst van de landelijke consultatiereacties en mede op basis hiervan concept¬
standpunten geformuleerd. Op deze concept-standpunten kon via de Stuurgroep ZWD middels een
tweede consultatieronde wederom, doch binnen een zeer korte periode, worden gereageerd.
GS hebben daartoe bij brief van 13 mei 2014 een voorlopige reactie van de provincie Zeeland aange¬
boden (zie bijlage 7). Deze is op 22 mei 2014 besproken door de Stuurgroep ZWD. Deze procedure
heeft geleid tot vaststelling van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en de aanbieding
hiervan aan de Stuurgroep Deltaprogramma. In de vergadering van 4 juni 2014 zal de Stuurgroep
Deltaprogramma de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta behandelen. Hierna zal de
Stuurgroep Deltaprogramma een definitief advies aanbieden aan de regering.

Het kabinet zal op 11 juli aanstaande het Deltaprogramma 2015 vaststellen. Op hetzelfde moment zal
het kabinet de Rijksstructuurvisie voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vaststellen.
Deze twee sporen staan in nauw verband met elkaar en zijn in ons voorstel dan ook in samenhang
verwoord.
In deze tweede consultatie beperken we ons zoveel als mogelijk tot die zaken welke afwijken van
onze eerste consultatiereactie of die als gevolg van latere ontwikkelingen een nieuwe standpuntbepa¬
ling vragen.

Uw vergaderdatum is niet in lijn met het vergaderschema van de Stuurgroep Deltaprogramma. Voor
zover uw beraadslaging leidt tot afwijking of aanvulling op de voorlopige reactie van ons college zul¬
len wij uw bevindingen buitenom het formele circuit toch aanbieden aan de Stuurgroep ZWD en aan
de Deltacommissaris. Dit met het verzoek om een en ander in de vergadering van de Stuurgroep Del¬
taprogramma van 4 juni in te brengen en in de beraadslagingen mee te nemen.
Bij dit voorstel is een aantal bijlagen gevoegd. We menen u kortheidshalve naar de inhoud ervan te
mogen verwijzen. De reden hiervan is dat deze bijlagen uitgebreide informatie bevatten waarvan sa¬
menvatting in dit statenvoorstel ten koste zou kunnen gaan van de informatiewaarde en de leesbaarheid. Het betreft de volgende bijlagen:_
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1. Notitie Deltaprogramma: dit is een interne ambtelijke notitie waarin doelstelling en reikwijdte
van het Deltaprogramma beknopt is weergegeven.
2. Brief van GS aan de voorzitter van de Stuurgroep ZWD d.d. 11 maart 2014: in deze brief
spreken GS zich uit over ondermeer de gewenste voorkeursstrategieën.
3. Brief van mevr. C. Schönknecht aan de voorzitter van de Stuurgroep ZWD d.d. 1 april 2014:
de GS-brief d.d. 11 maart 2014 is besproken door de commissie REW op 28 maart 2014. De
brief van mevr. Schönknecht bevat een toevoeging aan de brief van GS.
4. Beslisnota GS d.d. 11 maart 2014: besluit om in te zetten op een zout Volkerak-Zoommeer en
het robuust maken van de beschikbaarheid van zoet water in Zeeuwse gebieden zonder aanvoermogelijkheid van zoet water het het hoofdwatersysteem van het Rijk.
5. Brief van de gedeputeerden van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland d.d.
23 april 2014 betreffende Regionaal Bod t.b.v. Zuidwestelijke Delta: In deze brief worden de
contouren geschetst van het zogenoemde regionaal bod. Met dit bod wordt toegelicht welke
inspanning van de regio mag worden verwacht bij terugkeer van getij op de Grevelingen en
het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer.
6. Manifest Waterpoort: Twintig partijen in het gebied, waaronder de Provincie Zeeland, hebben
op 27 maart 2014 het Waterpoortmanifest ondertekend. In dit manifest doen ze een dringend
beroep op het Rijk om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken.
7. Brief van GS aan de voorzitter van de Stuurgroep ZWD d.d. 13 mei 2014: in deze brief staat
de reactie van GS verwoord als voorlopige reactie van de Provincie Zeeland in het kader van
de tweede consultatieronde. In het ontwerp-besluit wordt naar deze bijlage verwezen.
8. Beslisnota GS over de provinciale bijdrage aan suppletie van de Roggenplaat. In het BO
MIRT van november 2013 is afgesproken, dat de provincie in het BO MIRT van 2014 met een
voorstel zal komen voor de financiering van de suppletie van de Roggenplaat.
9. Voor het overige verwijzen wij u naar de stukken, die t.b.v. deze tweede consultatieronde op
de website www.zwdeita.nl zijn gezet._

Wat willen we bereiken?
We streven naar een veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke Delta,
zoals dat breed is onderschreven door de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en een breed palet van
maatschappelijke partijen in de Zuidwestelijke Delta. Dat houdt in dat wij zoveel mogelijk tot integrale
oplossingen willen komen voor de opgaven die er in deze regio liggen. Hoewel waterveiligheid een
"conditio sine qua non" is, willen wij dat die gegarandeerd wordt op een wijze die niet ten koste gaat
van de ecologische waterkwaliteit en de economie, maar juist eraan ten goede komt en waar mogelijk
de schaduwkanten van de Deltawerken wegneemt.
Daarnaast zetten we er op in dat bij alle uitvoeringsprojecten de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd.

Onder verwijzing naar de uitgebreidere tekst in de brief onder bijlage 7 betekent dit samenvattend ten
aanzien van :
• Deltabeslissing waterveiligheid: grosso modo zijn wij content met de normvoorstellen voor
onze regio. We maken ons nog wel zorgen over het nog niet afgeronde proces naar definitie¬
ve normvoorstellen voor de trajecten met achterliggende regionale keringen; de primaire ckeringen en het Westerscheldetraject tussen Mosselbanken en Othene.
Omdat mogelijk de benodigde onderzoeken nog niet zijn afgerond voor de laatste Stuurgroep
Deltaprogramma van 4 juni a.s. vragen wij om helderheid wat de consequenties hiervan zijn
op de uiteindelijke normering en wat het tijdpad is voor lopende of zelfs nog op te starten na¬
dere onderzoeken naar regionale keringen.

•

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie: we onderschrijven de ambitie om Nederland zoveel
als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. We hechten nadrukkelijk aan onze
eigen taken en bevoegdheden en zien de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie dan ook vooral
als een vrijwillig toepasbaar instrument.

•

Beslissing Zand: we onderschrijven de Beslissing zand. We hechten grote waarde aan het
bestrijden van erosie in het intergetijdengebied van de Oosterschelde. Naar verwachting zul¬
len wij dit najaar op het Bestuurlijk Overleg MIRT afspraken kunnen maken over de benodigde
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zandsuppleties op de Roggenplaat. In dit voorstel vragen wij u akkoord te gaan met ons be¬
sluit met betrekking tot een financiële bijdrage aan het suppletieproject Roggenplaat.

•

Deltabeslissing Zoetwater: wij onderschrijven deze deltabeslissing. In dit Statenvoorstel
vermelden wij de compenserende maatregelen die moeten worden getroffen bij een zout Volkerak-Zoommeer en ons voorstel voor een financiële bijdrage.

•

Voorkeursstrategie voor de individuele Deltawateren: de kwaliteit van de Deltawateren is
van grote invloed op de economische ontwikkeling op en rond deze wateren. We onderschrij¬
ven de constatering dat er goede mogelijkheden zijn om waterveiligheid en zoetwatervoorzie¬
ning te borgen en tegelijkertijd een economisch vitale en ecologisch veerkrachtige Delta dich¬
terbij te brengen.
• Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Een zout Volkerak-Zoommeer schept kansen voor
de ontwikkeling van het meer en het aangrenzende gebied en is daarom terecht een on¬
derlegger voor het gebiedsprogramma Waterpoort. Het weer zout maken kan alleen als er
een alternatieve zoetwatervoorziening is gecreëerd. Vanwege het belang voor de ontwik¬
keling van he gebied willen we een bijdrage leveren aan de compenserende maatregelen.
Wel stellen we als voorwaarde aan onze bijdrage dat er duidelijke afspraken worden ge¬
maakt over het weer zout maken. Eerst het zoet, maar dan ook het zout!
De kwaliteit van de Grevelingen baart ons zorgen. Het weer terugbrengen van het getij
door het creëren van een verbinding in de Brouwersdam biedt voor dit probleem een af¬
doende oplossing. Door dit gelijktijdig te combineren met een getijdencentrale wordt een
bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van duurzame energie en kan Nederland
weer een etalage worden van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer.
Wij zijn er voorstander van om uiteindelijk te komen tot een verbinding van de systemen
"zout Volkerak-Zoommeer" en "Grevelingen met getij en getijdencentrale" door middel van
een open verbinding in de Grevelingendam. Om de voorkeur van de drie provincies finan¬
cieel perspectiefvol te maken werken zij aan een financieringsstrategie die economische
baten moeten inzetten voor de medefinanciering van de investeringen die nodig zijn om
de gewenste kwaliteiten van de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer te bereiken. Dit heeft
geleid tot de voorgenomen oprichting van drie gebiedscoöperaties. In het overleg met de
minister van l&M op 23 april j.l. is geconcludeerd dat de komende tijd samen alle creativi¬
teit zal worden ingezet om tot een voor het Rijk en regio haalbaar voorstel te komen.
Ten aanzien van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer: ver¬
wachten wij van de Rijksoverheid duidelijke richtinggevende beslissingen. Ten aanzien
van de Grevelingen verwachten wij bij voorkeur de keuze voor herstel van de waterkwali¬
teit door middel van terugkeer van het getij, zo mogelijk ook in combinatie met een getij¬
dencentrale. De Stuurgroep Deltaprogramma en de minister l&M zijn het er over eens dat
het niet nodig is om de optie van waterberging op de Grevelingen open te houden. Hier¬
voor is dus geen ruimtelijke reservering nodig. Het Volkerak-Zoommeer behoeft naar onze
mening zout water voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit, mede
als basis voor de regionale ontwikkeling. Voor het garanderen van de beschikbaarheid
van voldoende en kwalitatief goed zoetwater is het noodzakelijk dat eerst een robuuste
zoetwaterverbinding tot stand wordt gebracht. Wij hechten er aan dat de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van zoetwater niet achteruit gaat vergeleken met de huidige situatie.
We hechten er evenzeer aan dat de zoetwatervoorziening wordt gevolgd door de transitie
van een zoet Volkerak-Zoommeer naar een zout.

•

Oosterschelde: We staan achter de ontwerp-Structuurvisie Zandhonger. Een belangrijk
instrument om de negatieve gevolgen van het verdwijnen van de intergetijdengebieden
tegen te gaan zijn zandsuppleties. We pleiten ervoor dat de Oosterschelde in het deelpro¬
gramma Kust deel gaat uitmaken van het kustfundament, zodat de suppleties in de Oos¬
terschelde onderdeel gaan uitmaken van het Nationale suppletieprogramma. Tegelijkertijd
willen wij er voor zorgen dat de regio een overtuigend bod kan doen met betrekking tot het
eerste project dat moet worden aangepakt, de Roggenplaat.

•

Westerschelde (-monding): We ondersteunen de voorkeursstrategie van harte. Het is
dringend noodzakelijk dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van morfolo¬
gische ingrepen om de getijdengolf in de Westerschelde te dempen en tegelijkertijd door
die ingrepen een bijdrage te leveren aan het creëren van de gewenste natuur in dit laatste
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estuarium in de Zuidwestelijke Delta. Daarnaast zal ook de internationale afstemming met
Vlaanderen noodzakelijk worden.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
De eerste graadmeter is de beslissing van de Stuurgroep Deltaprogramma op 4 juni 2014, gevolgd
door de kabinetsbeslissing op 11 juli aanstaande. Dan zal blijken of de richtinggevende beslissingen
zijn genomen zoals wij in onze voorkeursstrategieën hebben aangegeven.
De tweede graadmeter is de uitkomst van financiële planning en programmering van de uitvoeringsac¬
tiviteiten in de rijksbegroting op 16 september 2014.
Uiteindelijk is de derde graadmeter de beoordeling van de feitelijke situatie op het moment dat wordt
besloten om het Deltaprogramma te beëindigen en de voorziene activiteiten ofwel zijn uitgevoerd of¬
wel in de reguliere takenpakketten van de betrokken stake- en shareholders zijn geborgd. Dit laatste is
pas te beoordelen in de periode na medio 2028.

Wat doen we daarvoor?
Het Deltaprogramma en de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (Rsv GVZ) zijn van
grote invloed op de toekomst van Zeeland. Het komt er op aan de besluitvorming in een voor ons
gunstige richting te beïnvloeden. Dit gebeurt enerzijds via de bestuurlijke betrokkenheid bij de tot¬
standkoming van het Deltaprogramma en de Rsv GVZ en middels het lidmaatschap van de Stuur¬
groep Zuidwestelijke Delta. Ook wordt via het Interprovinciaal Overleg (IPO) de nodige inbreng gele¬
verd.
Anderzijds gebeurt dit door het Rijk duidelijk te maken dat de regio concreet een bijdrage wil leveren
aan de concretisering van de voor haar gewenst beleidsrichting. Dat gebeurt door het beschikbaar
stellen van financiële bijdragen en door ondertekening van het Manifest Waterpoort.
Het Deltaprogramma is tot stand gekomen dankzij een intensieve interactie tussen het nationale en
regionale niveau. Het moment dat de Deltabeslissingen worden genomen is ook het moment waarop
de nadruk in het programma zal verschuiven richting uitvoering en verdere uitwerking van het vastge¬
stelde beleid. De ambities om de Deltaopgaven aan de ruimtelijke, natuur- en economische opgaven
te verbinden zullen in deze uitvoerende fase immers in de regio verzilverd moeten worden.
De Provincie Zeeland zal zich inzetten om het integrale karakter van en de samenwerking binnen het
Deltaprogramma vast te houden zodat het Deltaprogramma een omgeving blijft waarin innovatieve
oplossingen ontstaan én waargemaakt kunnen worden. Wij zullen daartoe het voortouw nemen in de
voortzetting van de regionale samenwerking binnen het Deltaprogramma.

1.1

Wat mag het kosten?

In de eerste plaats levert de provincie bestuurlijke en ambtelijke inzet en deskundigheid, zowel vanuit
de reguliere taken als vanuit de specifiek aan het deltaprogramma gerelateerde activiteiten. Daarnaast
worden uitvoeringskosten gemaakt en worden (langere) termijnramingen gemaakt om te komen tot
een zodanig pakket van maatregelen dat de regio voldoende aan de rijksoverheid laat blijken dat de
ontwikkeling van de zuidwestelijke delta haar menens is. Dit moet de stimulans geven aan de rijks¬
overheid om ook proportioneel en soms wellicht zelfs disproportioneel bij te dragen.
De definitieve keuze van het kabinet tot vaststelling van het Deltaprogramma 2015 en van de Rijks¬
structuurvisie Grevelingen-Zoommeer zal van doorslaggevende betekenis zijn voor zowel de richting
van de uitvoeringsmaatregelen als van de wijze waarop deze in tijd en omvang kunnen worden ge¬
programmeerd en gefinancierd. Het uitvoeringsprogramma zal, daarmee rekening houdend, na de
genoemde nog te nemen beslissingen worden opgesteld.
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Ter beïnvloeding van het Rijksbeleid in de goede richting stellen wij voor de volgende concrete finan¬
ciële bijdragen toe te zeggen:
• Een bijdrage aan compenserende zoetwatermaatregelen ten behoeve van een zout VolkerakZoommeer: € 2.200.000,-- . De benodigde beschikbaarheid is sterk afhankelijk van de besluit¬
vorming, maar wordt voorzien rond 2021. In totaal kan de regio een bijdrage van
€ 27.000.000,-- toezeggen. Dit is ongeveer de helft van het bedrag, dat nodig is voor de com¬
penserende zoetwatermaatregelen. Daarnaast zal nog ca. € 45.000.000,-- door het Rijk geïn¬
vesteerd moeten worden om het meer daadwerkelijk zout te maken. Het bedrag van de voor¬
gestelde bijdrage van de provincie Zeeland moet als aanvulling gezien worden op uw eerder
besluit om € 1.500.000,- bij te dragen aan het herstel van de Roode Vaart door Zevenbergen.
o Van dit bedrag is € 2.000.000,- bestemd voor de zoetwateraanvoer naar Tholen en
St.Philipsland.
o € 200.000,-- voor de zoetwateraanvoer naar de Reigersbergsche Polder. Eenzelfde
bedrag wordt bijgedragen door het waterschap. De totale kosten bedragen
€ 1.400.000,--.
• Een bijdrage aan de proeftuin Zuidwestelijke Delta: € 400.000,-- als onderdeel van een regio¬
naal Zeeuws bod gekoppeld aan het Deltaprogramma, deelprogramma zoetwater. Hiervan is
€ 120.000,-- gedekt door omgevingsplanmiddelen (activiteit 72829, klimaatveranderingen in
oppervlakte- en grondwater). Het betreft hier een innovatieprogramma gericht op het efficiën¬
ter omgaan met zoetwater in gebieden, waar aanvoer van zoet water vanuit de Rijkswateren
niet mogelijk is. Deze middelen zijn benodigd vanaf 2015.
• De dekking van genoemde bijdragen ad € 2,2 miljoen (2017) en € 0,28 miljoen (2015) betrek¬
ken bij de besluitvorming Najaarsnota.
• Regionale inbreng in de medefinanciering van investeringen die nodig zijn om de gewenste
kwaliteiten van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te bereiken: hiervoor wordt het in¬
strument gebiedscoöperaties ontwikkeld. Of dit naast personele inzet ook financiële conse¬
quenties voor de provincie zal hebben is op dit moment nog niet duidelijk.
• Een bijdrage aan het project Roggenplaat: € 1.000.000,--. De totale kosten van het project
bedragen € 12.500.000,-. Deze middelen zijn benodigd in 2018 en worden gefinancierd van¬
uit de gedecentraliseerde natuurgelden, onder voorwaarde, dat de afspraken met betrekking
tot de decentralisatie nagekomen worden. Voorgesteld wordt in de jaren 2016 en 2017
500.000 euro per jaar reserveren voor een bijdrage aan de suppletie van Roggenplaat in
2018. Dit allemaal onder de voorwaarde, dat het ministerie van EZ haar afspraken met be¬
trekking tot de decentralisatie van de natuurgelden nakomt. Te zijner tijd zullen nog separate
bestedingsvoorstellen en daaruit voorvloeiende begrotingswijzigingen ter besluitvorming wor¬
den voorgelegd.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit

De Staten der provincie Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2014 , nr. 14007009;

besluiten:
1. Met instemming kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, t.a.v. de voorzitter de heer Weber, d.d. 13 mei 2014 (bijlage
7), waarin het voorlopig standpunt van de provincie Zeeland is vervat met betrekking tot de
Deltabeslissingen, de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
2. In te stemmen met de in dit Statenvoorstel genoemde financiële bijdragen aan de compense¬
rende zoetwatermaatregelen ten behoeve van een zout Volkerak-Zoommeer, de proeftuin
Zuidwestelijke Delta en het project Suppletie Roggenplaat.
3. De benodigde middelen voor de bijdrage aan het project Roggenplaat conform voorstel van
2016 € 500.000,- en 2017 € 500.000,- overboeken naar 2018.
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Bijlage 1: Deltaprogramma, algemene informatie over inhoud en proces
Procedure:
De nationale Stuurgroep Deltaprogramma heeft zich op 24 april uitgesproken over de oogst van de
ontvangen adviezen en reacties. Er bestaat nu nog de mogelijkheid om te reageren. De beschikbare
termijn hiervoor is erg kort en past niet in de vergadercyclus van onze provincie, ondanks dat U een
extra vergadering heeft ingelast op 26 mei 2014.
De consultatiereactie dient ter bespreking in de vergadering van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
van 22 mei al op 12 mei ontvangen te zijn. Dit is nog voor de vergadering van de commissie REW, die
op 16 mei is voorzien. Evenals bij de eerste consultatieronde zullen wij de consultatiereactie van ons
college indienen als voorlopige reactie van de provincie Zeeland. De eventuele bemerkingen van de
commissie REW zullen wij mondeling en schriftelijk inbrengen in de stuurgroepvergadering van 22
mei. De definitieve consultatiereactie van de provincie Zeeland zullen wij daags na uw vergadering
schriftelijk aanbieden aan zowel de stuurgroep ZWD als aan de nationale Stuurgroep
Deltaprogramma.

Vervolgens zal de Stuurgroep Deltaprogramma zich op 4 juni 2014 beraden op de ontvangen reacties
en mede op basis hiervan een definitief advies aanbieden aan de regering. Zoals nu is voorzien zal
het kabinet op 11 juli aanstaande het Deltaprogramma 2015 vaststellen, dat de definitieve voorstellen
bevat voor ondermeer de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta die voor onze regio aan de orde is. Op
hetzelfde moment zal het kabinet de Rijksstructuurvisie voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
vaststellen. Daarna zal er in het najaar een formele zienswijzeprocedure van start gaan over de
ontwerp-rijksstructuurvisie.
De aanloop naar de huidige stand van zaken is langdurend en complex geweest. De aard van de
problematiek, de impact van de oplossingsrichtingen, de onderlinge samenhang en verwevenheid
van problemen en oplossingen en het grote aantal betrokken overheden en overige stakeholders
maakten dat het is gegaan zoals het is gegaan. Er is een immense hoeveelheid van stukken
geproduceerd. Onderstaand geven wij samenvattend de kaders van het nationaal deltaprogramma en
van het parallelle traject van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer (GVZ).

Het Deltaprogramma:
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid (ministeries lenM & EZ),
provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken met inbreng van maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten.
Het Deltaprogramma zoekt oplossingen die nodig zijn om Nederland te beschermen tegen hoogwater
en te zorgen voor voldoende zoetwater. Om ons goed op de toekomst voor te bereiden, moeten we
op de korte termijn maatregelen nemen die passen bij de lange termijn. Het gaat om maatregelen,
waarmee we ons aanpassingsvermogen vergroten en beter bestand zijn tegen extreme situaties.
Het Nationaal Deltaprogramma kent 6 geografische deelprogramma's (DP's):
DP Zuidwestelijk Delta
DP Wadden
DP IJsselmeer
DP Rivieren
DP Rijnmond-Drechtsteden
- DP Kust
Daarnaast zijn er 3 thematische deelprogramma's:
DP Veiligheid
DP Zoetwater
DP Nieuwbouw & Herstructurering
Vanuit deze 9 deelprogramma's worden 5 deltabeslissingen (strategische beslissingen van nationaal
belang) voorbereid:
DB Waterveiligheid (incl. Beslissing Zand)
DB Zoetwaterstrategie
DB IJsselmeergebied
DB Rijn-Maasdelta
DB Ruimtelijke adaptatie

In de deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze
nieuwe normen komen tot stand op basis van een risicobenadering, waarbij de kans op een
overstroming en de mogelijke gevolgen beide de hoogte van de norm bepalen. Ook wordt een
Adaptatieagenda Zand opgesteld die erop gericht is om met zandsuppleties bij te dragen aan een
veilige, economisch sterke, ecologisch robuuste en aantrekkelijke kust.
In deltabeslissing Zoetwater wordt voorgesteld om voorzieningenniveaus vast te stellen. De
voorzieningenniveaus geven aan tot waar de verantwoordelijkheid van de overheid gaat en welke
inspanningen daarbij horen, onder gewone en extreem droge omstandigheden.
De deltabeslissing IJsselmeergebied gaat over drie strategische keuzes: de afvoer naar de
Waddenzee, het waterpeil op het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren en de
zoetwatervoorraad.
De Rijn-Maasdelta is het overgangsgebied waar rivier en zee samenkomen: het gebied van de grote
rivieren, Rijnmond-Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta. De concept-deltabeslissing gaat in op vier
onderwerpen: de toepassing van nieuwe keringen, de verdeling van de Rijnafvoer over de Rijntakken
(Waal, Nederrijn-Lek en IJssel), waterberging in de Grevelingen en de zoetwatervoorziening.
In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zal het Deltaprogramma voorstellen opnemen om de
ruimtelijke inrichting van Nederland waterrobuust te maken.

Parallel aan het Deltaprogramma loopt het traject van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-VolkerakZoommeer (rsv GVZ)
In de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer komen rijksbesluiten over de
Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te staan. In deze wateren spelen drie grote vraagstukken
rond het waterbeheer:
1. Waterkwaliteit Grevelingen: wel of geen getij?
Er zijn problemen met de waterkwaliteit. De diepe delen zijn ieder jaar enige tijd zuurstofloos. Het
leven op de bodem sterft dan af. Alleen bacteriën die geen zuurstof nodig hebben, blijven over. Dat is
slecht voor de natuurwaarden en de schelpdierkweek. Ook hebben omwonenden en recreanten last
van stank. Een oplossing is de terugkeer van getijdenbeweging, zodat het water beter mengt.
2. Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: zoet of zout?
Het zoete Volkerak-Zoommeer heeft jaarlijks last van blauwalgen. Deze algen bedreigen de
gezondheid van mens en dier en veroorzaken stankoverlast. Recreanten mijden hierdoor het meer en
landbouwers kunnen geen zoet water innemen. Een oplossing is het zouter maken van het meer en
een beperkt getij toelaten. Dat vereist een alternatieve zoetwateraanvoer en maatregelen om verzilting
in de omgeving te voorkomen
3. Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden: wel of geen waterberging?
Het Rijk heeft inmiddels besloten dat het Volkerak-Zoommeer waterbergingsgebied voor rivierwater
wordt. Door klimaatverandering is het wellicht wenselijk om in de toekomst ook de Grevelingen voor
waterberging in te zetten. Of de waterkeringen langs onder meer het Haringvliet eerder te verhogen.
Op dit moment worden beide mogelijkheden onderzocht, (project Ruimte voor de rivieren).
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Nationaal Deltaprogramma

verzonden:

Middelburg,

Geachte heerWeber,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid onze visie te geven op de voorkeurs strategieën van de Zuid¬
westelijke Delta. Onze visie is mede gebaseerd op de opbrengsten van het regionale consultatieproces van
de afgelopen maanden
Op 28 maart 2014 wordt deze reactie besproken in onze Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water (REW).
Mocht dit leiden tot gewijzigde of aanvullende standpunten, dan zal Gedeputeerde Schonknecht dit melden
in de vergadering van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta van 10 april.
Bij onze standpuntbepaling hebben wij ons laten leiden door het streven naar een veilige, economisch vitale
en ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke Delta, zoals dat breed is onderschreven door de Stuurgroep
Zuidwestelijke Delta en een breed palet van maatschappelijke partijen in de Zuidwestelijke Delta. Dat houdt
in, dat wij zoveel mogelijk tot integrale oplossingen willen komen voor de opgaven, die er in deze regio lig¬
gen. Hoewel waterveiligheid een "conditio sine qua non" is, willen wij, dat die gegarandeerd wordt op een
wijze, die niet ten koste gaat van de ecologische waterkwaliteit en de economie, maar juist eraan ten goede
komt en waar mogelijk de schaduwkanten van de Deltawerken wegneemt.
Graag vragen wij ook aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen. Ons inziens moet geprobeerd wor¬
den om bij alle uitvoeringsprojecten de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Voorkeursstrategie waterveiligheid
De provincie staat achter de nieuw ingezette risicobenadering, waarbij niet alleen de kansen op, maar ook
de gevolgen van overstromingen worden meegenomen. Wij onderschrijven - mede met de gevolgen van de
Ramp van 1953 in ons achterhoofd - het uitgangspunt dat preventie het fundament is onder de nieuwe nor¬
men voor de primaire keringen. In tegenstelling tot het benedenrivierengebied loopt dijkversterking in
Zeeland niet tegen grote ruimtelijke en financiële barrières aan. Daarom zien wij geen meerwaarde in slim¬
me (uitruil)combinaties, waarbij maatregelen voor gevolgbeperking en rampenbeheersing noodzakelijk zijn
om überhaupt de basisveiligheid te halen. Wij vinden dat deze basisveiligheid volledig via de eerste laag van
preventie geregeld kan en moet worden ! Aanvullend daarop zijn maatregelen in de tweede en de derde laag
denkbaar.
Zeeland wil een select aantal aandachtsgebieden naar voren schuiven, die naar onze mening om extra ster¬
ke primaire keringen vragen. Het betreft de keringen bij de kerncentrale Borsele en het chemiecomplex van
DOW-Terneuzen. Daarnaast geldt dit in algemene zin ook voor een aantal intensief bewoonde polders, waar
door een zogenaamd "bakjesprofiel" sprake kan zijn van grote waterdieptes en hoge stijgsnelheden.

Voor de onderbouwing van de nieuwe normering van de primaire keringen is gebruik gemaakt van de meest
actuele informatie, onder meer voortkomende uit het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). Wij at¬
tenderen de Stuurgroep er op dat de VN K-rapportages voor de dijkringen 27 (Tholen), 29 (Walcheren) en 30
(Zuid-Beveland West) nog niet zijn afgerond vóór de Deltabeslissing Veiligheid. Wij maken dan ook een na¬
drukkelijke kanttekening ten aanzien van de in deze fase op te stellen normvoorstellen voor de dijktrajecten
in deze drie gebieden.
Een dergelijk voorbehoud geldt zeker ook voor de Zeeuwse primaire waterkeringen waar sprake is van ach¬
terliggende regionale keringen. Bij het berekenen van nieuwe normen voor primaire keringen is uitgegaan
van overstromingsberekeningen waarin verhoogde elementen zoals bloemdijken, taluds van spoorlijnen en
regionale waterkeringen allemaal standzeker zijn. Hierdoor blijft de overstroming vaak nog enigszins be¬
grensd, en is het aantal slachtoffers en de omvang van de schade relatief beperkt. Met uitzondering van het
westelijk deel van Walcheren speelt dit overal in Zeeland. Omdat niet zeker is dat deze regionale keringen
hun werk zullen doen, vinden wij een veiligheidsmarge/bonus in de vorm van een extra normklasse voor de
primaire kering op zijn plaats.

Conform de aanbevelingen vanuit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zullen de (regionale) overheden
en waterbeheerders stappen moeten zetten om Nederland in 2050 waterrobuust ingericht te krijgen. De pro¬
vincie is daarbij (mede)verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, en daarmee ook voor gevolgbeperking.
Wij starten binnenkort met gebiedsanalyses per dijkring ten behoeve van de nieuwe normering van de regio¬
nale waterkeringen. In de Waterverordening en de Provinciale Ruimtelijke Verordening is een stelsel aan
regionale keringen voorzien van een voorlopige norm. Met behulp van voortschrijdende technieken en nieu¬
we overstromingsberekeningen zal het stelsel van nieuwe normen worden voorzien, en zo nodig nog worden
aangepast.

Bij de normering voor de primaire keringen is uitgegaan van gebiedsafhankelijke evacuatiefracties. Voor een
volledige preventieve (horizontale) evacuatie van Zeeland zijn gelet op de beperkte capaciteit van de infra¬
structuur 2-3 dagen nodig, terwijl een storm pas de laatste 24 uur definitief koers naar Zeeland zet. Deze
laatste 24 uur is het nauwelijks nog mogelijk om te vertrekken, waardoor alleen nog maar de "verticale" eva¬
cuatie rest. Provincie Zeeland pleit ervoor om in de Deltabeslissing Veiligheid duidelijke afspraken vast te
leggen die de governance van Meerlaagsveiligheid borgen. Een juiste afstemming tussen de verschillende
partijen (Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie, Gemeenten, Veiligheidsregio) is van cruciaal belang voor
het op langere termijn bewoonbaar houden van Zeeland.
Voorkeursstrategie DP Kust & Beslissing Zand

In aansluiting op onze eerdere opmerkingen rondom de normering, onderstrepen wij nogmaals dat veiligheid
via preventie moet worden bereikt. De provincie vindt het van groot belang dat voldoende volumes suppletiezand beschikbaar zijn om het kustfundament in duurzaam evenwicht met de zeespiegelstijging te laten
meegroeien. De Zuidwestelijke Delta is een complex morfologisch systeem, dat sinds de kustlijnverkorting
van de Deltawerken ingrijpend is gewijzigd. Wij onderschrijven de keuze voor "lerend werken" om hier via
onderzoek, pilots en monitoring meer grip op te krijgen. Specifieke aandacht is gewenst voor opdringende
geulen (zoals Oostgat), de Voordelta en het opstellen van semidentanalyses en -strategieën voor de (half¬
gesloten bekkens van de Zuidwestelijke Delta.
Zeeland wil voorkomen dat maatregelen ten behoeve van waterveiligheid de ruimtelijke dynamiek in de kust¬
zone op slot zet. Slimme combinaties moeten mogelijk zijn. Daarom werkt provincie Zeeland, samen met
waterkeringbeheerders, lokale overheden, NGO's en private ondernemers aan in de Nationale Visie Kust
(NVK) benoemde "Parels", waar diverse opgaven bij elkaar komen en waar dus ook gezamenlijke kansen
liggen.
In een aantal gevallen zijn deze Parels gebaat bij extra zand. In aansluiting bij "zacht waar het kan, hard
waar het moet" willen wij wijzen op de mogelijkheid dit in te zetten bij de Brouwersdam en Veersegatdam,
waarmee hier zowel de veiligheid als de recreatieve mogelijkheden vergroot kunnen worden. Bij de parels
Kop van Schouwen en de Manteling ligt er via dynamisch duinbeheer een nadrukkelijke relatie met de
Programmatische Aanpak Stikstof.
Bij de resterende drie parels ligt het accent op flexibelere afstemming tussen waterveiligheidszonering en
bebouwingsmogelijkheden. In Cadzand-Bad wordt gekozen voor zeewaartse kustversterking en is inmiddels
duidelijk dat er zowel vanuit waterveiligheid als ruimtelijk oogpunt geen inhoudelijke argumenten meer zijn
om het flexibeler om te gaan met bebouwingsmogelijkheden op en achter de duinen te blokkeren. Helaas
moeten wij constateren dat het Rijk zich vrij star opstelt over een ontheffing inzake de BARRO. Vanuit de in
de NVK uitgedragen wens om met parels bij te dragen aan de ontwikkeling van de kust als "gouden rand"
van Nederland, betreuren wij dit ten zeerste. Wij willen dit signaal dan ook nadrukkelijk onder ogen brengen
van de rijksvertegenwoordigers in de Stuurgroep Kust en Zuidwestelijke Delta.
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Voor de parels van Vlissingen en de Zuidwestkust Walcheren zullen - conform voorkeursstrategie DP
Kust - meegroeiconcepten worden ontwikkeld. Hierbij is de eerste stap het bepalen van de versterkingsrich¬
ting: zeewaarts, landwaarts of consoliderend. Voor Vlissingen is het helder dat dit consoliderend is, voor de
Zuidwestkust Walcheren loopt nog (morfologisch) onderzoek om de versterkingsrichting te bepalen vanwege
de samenhang met de opdringende geul van het Oostgat.

Voorkeursstrategie Zoetwater

In hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de concept-Deltabeslissing zoetwater. Wij onderschrijven het stand¬
punt dat rijk, regio en de gebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van watertekorten
en gezamenlijk moeten werken aan het creëren van een robuust watersysteem. Tevens zijn we het eens
met het voorstel om te komen tot een voorzieningenniveau. Wij willen met behulp van een voorzieningenni¬
veau gebruikers van zoetwater duidelijkheid kunnen geven over wat zij kunnen verwachten van de overheid.
Het voorzieningenniveau zou op basis van een kosten-baten afweging moeten worden vastgesteld en kan
dus differentiëren binnen de provincie. Het is de rol van de provincie om in overleg met het waterschap het
voorzieningenniveau nader uit te werken en vast te leggen.
Wij onderschrijven de vijf essentiële uitgangspunten voorde zoetwatervoorziening. Ten aanzien van het
vierde uitgangspunt (eerst het zoet, dan het zout) willen wij aanvullen, dat wij een bijdrage aan compense¬
rende maatregelen willen koppelen aan concrete afspraken over het weer zout maken van het VolkerakZoommeer.
In een groot deel van onze provincie zijn geen aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem. Wij wer¬
ken momenteel aan een innovatief programma dat moet leiden tot het slimmer omgaan met de beschikbare
zoetwatervoorraden in bodem en regionale oppervlaktewateren. Omdat een goed functionerende landbouw
in Zeeland ook van nationaal belang is zijn wij van mening, dat hiervoor bijdragen vanuit het Deltafonds be¬
schikbaar moeten zijn.
Voorkeursstrategie voor de individuele Deltawateren.
Al jaren maken wij ons zorgen over de schaduwkanten van de Deltawerken. Met de huidige inzichten kun¬
nen we stellen, dat het nodig is om bij het nemen van maatregelen ten behoeve van de waterveiligheid een
integrale invalshoek te kiezen.
De kwaliteit van de Deltawateren is van grote invloed op de economische ontwikkeling op en rond deze wa¬
teren. We onderschrijven de constatering, dat er goede mogelijkheden zijn om waterveiligheid en zoetwater¬
voorziening te borgen en tegelijkertijd een economisch vitale en ecologisch veerkrachtige Delta dichter bij te
brengen. Dit vormt voor ons de uitdaging om met het Deltaprogramma de weeffouten van het eerste Delta¬
plan te herstellen.
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Wij willen nogmaals benadrukken, dat wij voorstander zijn van een zout Volkerak-Zoommeer. Dat moge
onder meer blijken uit het feit, dat wij besloten hebben mee te investeren in de Roode Vaart. Deze investe¬
ring zal voor ons pas vruchten afwerpen bij een zout Volkerak-Zoommeer. Een zout Volkerak-Zoommeer
schept kansen voor de ontwikkeling van het meer en het aangrenzende gebied en is daarom terecht een
onderlegger voor het gebiedsprogramma Waterpoort.
Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer kan alleen als er een alternatieve zoetwatervoorziening is
gecreëerd. Vanwege het belang voor de ontwikkeling van het gebied willen wij een bijdrage leveren aan de
compenserende maatregelen, die daan/oor nodig zijn. We willen dan wel als voorwaarde aan onze bijdrage
verbinden, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over het weer zout maken van het meer. We onder¬
schrijven het adagium " Eerst het zoet, dan het zout", maar beter ware het dit te formuleren als: "Eerst het
zoet, maar dan ook het zout' .

De kwaliteit van de Grevelingen baart ons zorgen. De steeds verder oprukkende zuurstofloosheid bedreigt
niet alleen de ecologische waarden, maar evenzeer de daarmee verbonden recreatieve functie van het
meer, dat van groot belang is voor de bewoners in de stedenring rond het Deltagebied en ver daar buiten.
Tevens bedreigt het de waarde die het meer heeft hebben voor de schelpdiervisserij. Het weer terugbrengen
van getij door het creëren van een verbinding in de Brouwersdam biedt voor dit probleem een afdoende
oplossing. Door dit tegelijkertijd te combineren met een getijdencentrale kan een bijdrage geleverd worden
aan de ambities op het gebied van duurzame energie en kan Nederland weer een etalage worden van inno¬
vatieve ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer.
Het Rijk maakt de integrale afweging met betrekking tot de majeure keuzes voor deze twee Deltawateren
(zoet of zout Volkerak-Zoommeer; wel of geen getij op de Grevelingen; wel of niet berging van rivierwater op
de Grevelingen) in de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. Wij zijn voorstander van een zout
Volkerak-Zoommeer en de herintroductie van getij op de Grevelingen in combinatie met een getijdencentra¬
le. Wij vragen de besluitvorming zodanig te laten zijn, dat er voldoende flexibiliteit blijft voor de marktpartijen

Behoort bij brief d.d.
van de afdeling Ruimte

met ons kenmerk: -

3

om te participeren in de getijdencentrale. Via het project "Haalbaarhei Brouwersdam"moet duidelijkheid ko¬
men over de benodigde flexibiliteit.
We zijn er ook voorstander van om uiteindelijk te komen tot een verbinding van deze twee systemen door
middel van een open verbinding in de Grevelingendam.
Om de voorkeur van de drie provincies financieel perspectiefvol te maken werken zij aan een financierings¬
strategie, die de economische baten moeten inzetten voor de medefinanciering van de investeringen, die
nodig zijn om de kwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer op de gewenste orde te krijgen.
Dit tezamen met het regionale bod m.b.t. de zoetwatervoorziening moet voor het Rijk een "offer you can't
refuse" worden. Dit bod is in het stadium van afronding.
Met de Rijksstructuurvisie zou duidelijkheid over het toekomstig waterbeheer gegeven worden voor (poten¬
tiële) investeerders in het gebied. Dat overwogen wordt om met betrekking tot de berging van rivierwater
over te gaan tot een ruimtelijke reservering mag er dan ook niet toe leiden, dat deze Alsnog ontmoedigd
worden.

Oosterschelde
We maken ons ook zorgen over de Oosterschelde. Het besluit tot de bouw van de Stormvloedkering was het
startpunt van het integraal waterbeheer. Toch is gebleken, dat juist door de Stormvloedkering er een proces
gestart is, dat de intergetijdengebieden in de Oosterschelde langzaam, maar zeker doet verdwijnen. Daar¬
mee worden waarden bedreigd, die het besluit tot de bouw van de stormvloedkering had willen beschermen.
We kunnen dan ook achter de ontwerp- Structuurvisie Zandhonger staan, die deze waarden doorzandsuppleties wil behouden. We willen er dan ook voor pleiten, dat de Oosterschelde in het deelpogramma Kust
deel gaat uitmaken van het kustfundament, zodat de suppleties in de Oosterschelde onderdeel gaan uitma¬
ken van het Nationale suppletieprogramma. Tegelijkertijd willen wij er voor zorgen, dat de regio een overtui¬
gend bod kan doen met betrekking tot het eerste project, dat conform de Structuurvisie moet worden aange¬
pakt: de Roggenplaat. Wij hopen, dat mede door ons bod er een positief besluit genomen kan worden in het
BO Mirt van dit najaar.
Westerschelde(monding):
We ondersteunen de voorkeursstrategie van harte. Het is dringend noodzakelijk, dat onderzoek gedaan
wordt naar de mogelijkheden van morfologische ingrepen om de getijdegolf in de Westerschelde te dempen
en tegelijkertijd door die ingrepen een bijdrage te leveren aan het creëren van de gewenste natuur in dit
laatste estuarium in de Zuidwestelijke Delta. Daarnaast zal ook internationale afstemming met Vlaanderen
noodzakelijk worden, onder meer ten aanzien van het idee om eilanden voor de Vlaamse kust aan te leggen
die golfaanval vanuit het noordwesten dempen. Ook de gedachte om het project Vlaamse Baaien te combi¬
neren met een mogelijke verlegging van de toegang tot de Westerschelde zal hierbij betrokken moeten wor¬
den.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten,

, voorzitter
, secretaris
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Geachte heer Weber,
Op 28 maart 2014 is de schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten van Zeeland op de voorkeursstrategieen van de Zuidwestelijke Delta besproken in onze Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water (REW). De
Statencommissie kon zich in grote lijnen vinden in onze reactie. Zij wil echter nadrukkelijk onder uw aan¬
dacht brengen, dat zij er zeer aan hecht dat de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van zoetwater niet
achteruit gaat vergeleken met de huidige situatie. Met de Commissie heb ik afgesproken dit standpunt
schriftelijk onder uw aandacht te brengen, hetgeen ik bij dezen doe.

Hoogachtend,

Carla Schonknecht,

, voorzitter
, secretaris
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1. Instemmen met de voorgestelde regionale boden m.b.t. de ZW Delta
aan het Rijk.
2. In overeenstemming met het GS-besluit van 15 mei 2012
instemmen met een maximale financiële bijdrage van 2 M€ als
regionaal bod met zoetwateraanvoer.
3. In overeenstemming met het GS-besluit van 15 mei 2012
instemmen met een financiële bijdrage van 0,2 m€ voor de
Reigersbergsche Polder
4. De bijdrage van 2,2 M€. Euro (2 M€ + 0,2 M€ voor de
Reigersbergsche Polder) onvoorwaardelijk te verbinden aan een
positief rijksbesluit "zout" Volkerak-Zoommeer.
5. instemmen met een maximale financiële bijdrage van 0,4 M€, als
regionaal bod voor gebieden zonder zoetwateraanvoer mogelijkheid
uit het hoofdwatersysteem van het Rijk, traject Deltaprogramma.
6. Financiële consequenties:
a. 2,2 M€ verwerken in de meerjarenraming via de
najaarsconferentie
b. 0,28 M€ (= 0,4-0,12) verwerken in de begroting van 2015

Binnen het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta zijn bestuurlijke
afspraken gemaakt over het opstellen van regionale boden in relatie tot de
rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en het traject Deltaprogramma (deelprogramma zoet
water). De actie is gericht om het rijk er toe te zetten een positieve beslissing
zout Volkerak-Zoommeer te maken en middelen vanuit het Deltafonds vrij te
maken om zoetwatersystemen klimaat robuust te maken op basis van het
deelprogramma Deltaplan zoet water. Dit laatste is onafhankelijk van een
zoet - of zout Volkerak-Zoommeer.
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uiterste beslisdatum 11 maart 2014
tekst voor zeeland.nl In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer en
het Deltaprogramma, deelprogramma zoet water zet de provincie Zeeland in
op een zout Volkerak-Zoommeer en het klimaat robuust maken van de
beschikbaarheid van zoet water in Zeeuwse gebieden zonder
aanvoermogelijkheid van zoet water uit het hoofdwatersysteem van het Rijk.
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overwegingen en advies
Binnen de ZW-Delta wordt door alle partners een gezamenlijk regionaal Bod gemaakt van alle benodigde
maatregelen i.r.t. zoet water. Hierbij is onderscheid te maken in maatregelen boven- en beneden de grote
rivieren. De genoemde maatregelen en deze nota betreffen enkel maatregelen voor de Zuidelijke regio
waar Zeeland een direct belang bij heeft in het rijk besluit tot het verzouten van het Volkerak-Zoommeer.

Het Zeeuwse bod is uitgewerkt in samenwerking met het waterschap Scheldestromen. Het bestaat uit
een deel dat gericht is op maatregelen, die nodig zijn voor een alternatieve zoetwateraanvoer door WestBrabant als het Volkerak-Zoommeer zout wordt. Dit vloeit voort uit de Rijksstructuurvisie Grevelingen
Volkerak-Zoommeer. Een ander deel bestaat uit maatregelen om de watersystemen enkel binnen
Zeeland beter bestand te maken tegen de klimaatsveranderingen (kortweg: "robuust maken" genoemd).
Deze maatregelen horen bij het deelprogramma Zoetwater van het Nationaal Deltaprogramma.
De provincie neemt vooral de eerste soort maatregelen voor zijn rekening. Een uitzondering daarbij wordt
gevormd door het bod m.b.t. het robuuster maken van het watersysteem in gebieden zonder externe
wateraanvoer. Het waterschap richt zich vooral op het robuust maken van de watersystemen.
Dit bod is wat de bedragen betreft in grote lijnen conform het GS-besluit van 15 mei 2012m (bijlage), dat
betrekking had op een regionaal bod m.b.t. de Zuidwestelijke Delta aan het Rijk, i.e. Staatssecretaris
Atsma. Een uitzondering vormt het bedrag voor de gebieden zonder wateraanvoer. Het gaat daarbij om
0,4M€, waarvan 0,12 M€ gedekt kan worden uit de budgetten van het omgevingsplan.
In de onderstaande tabel wordt het bod samengevat samen met dat van het waterschap de provincie
Noord-Brabant en overige partners (opgave ZW-Delta Zuid). Hierin is ook de bijdrage aan de Roode
Vaart opgenomen. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden.
Regionaal Bod
ZW Delta m.b.t.

Zeeuws deel
(M€)

Maatregelen

Rijksstructuurvisie
Grevelingen en
VKZM

3,5

Alternatieve
zoetwatervoorziening uit
hoofdwatersysteem via
doorvoer Roode Vaart,
West-Brabant naar Tholen
en St-Philipsland
Alternatieve
zoetwateraanvoer
Reigersbergsche polder,
aanvoer water vanaf
Brabantse Wal
Duurzaam gebruik van
beschikbaar zoet
grondwater in gebieden
zonder
aanvoermogelijkheid vanuit
het hoofdwatersysteem
Robuust maken
watersysteem Tholen

(1,5 voor
doorvoer Roode

vaart)

0,4

Deltaprogramma,
deelprogramma
zoetwater

2,1

-

Totale
kosten
(M€)
57 min.

Voorgestelde aandeel
overige Zuidelijke
partners (M€)

- Brabant (20-30)
- Zeeland (3.5 = 1.5 + 21
(Bijdrage uit oogpunt van voorkeur
zout Volkerak Zoommeer)
- Overig deel door Rijk

1,65

- Ws Scheldestromen 0,2
- Prov. Zeeland 0.2
- Overig deel Rijk

5,9

- Ws Scheldestromen 1,6
- Provincie Zeeland 0.4
- Overige partners 0,8
- Overige 50% Rijk

1,75

Ws Scheldestromen 1,75

Wanneer moet dit bod geeffectueerd worden?:
• 2,2 M€ als na een besluit tot het zout maken van het Volkerak-zoommeer gestart wordt met de
daarvoor nodige alternatieve zoetwatervoorziening. Een optimistische schatting is 2017.
M€ in 2015 (t.b.v. pilots voor gebieden zonder wateraanvoer)
0,4
•

1. Rijksstructuurvisie Volkerak-Zoommeer en Grevelingen/Regionaal Zeeuws bod met
zoetwateraanvoer

In de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer komen rijksbesluiten over de Grevelingen
en het Volkerak-Zoommeer te staan. In deze wateren spelen drie grote vraagstukken rond het
waterbeheer.
1. Waterkwaliteit Grevelingen: Wel - of geen getij
-3-
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2. Wel - of geen waterberging op de Grevelingen (koppeling met Volkerak-Zoommeer)
3. Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: Zoet of zout

De uiteindelijke keuze is bepalend voor de toekomst van deze meren en de economische en ecologische
ontwikkeling in het gebied.
Bij een rijksbesluit zout Volkerak-Zoommeer valt de huidige zoetwaterbron functie van dit meer weg en
dient er een alternatieve zoetwatervoorziening vanuit het Hollandsdiep via West-Brabant richting Tholen
en St-Philipsland gerealiseerd. Voorts dienen voor het gebied de Reigersbergsche polder maatregelen te
worden uitgevoerd voor het benutten van zoet water wat afstroomt van de Brabantse Wal. De inzet door
de provincie Zeeland is gericht op een 100% zout Volkerak-Zoommeer. Het regionaal bod is daarom
gebaseerd op de volgende redeneerlijn. Zeeland wil zich sterk maken voor een zout Volkerak-Zoommeer
en heeft daar vanuit een breed perspectief iets voor over. De voorgestelde financiële bijdrage van 2,2 M€
is daarbij onvoorwaardelijk verbonden aan een positief rijksbesluit "zout" Volkerak-Zoommeer.
Het Zeeuwse regionaal bod wordt samengevoegd met de regionale boden van Brabant en Zuid-Holland.
Het besluit over een zout Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van 5 Deltabeslissingen die zijn voorzien in
september 2014. Een Rijksstructuurvisie Volkerak-Zoommeer en Grevelingen moet daar de basis voor
zijn. Als provincie is daarbij de inzet op het verkrijgen van een zout Volkerak-Zoommeer die is verbonden
met het Grevelingen meer, inclusief getij en waterberging in de Grevelingen. Indien wordt besloten tot het
zout maken van het Volkerak-Zoommeer zal het Rijk de huidige zoetwatervoorziening moeten
compenseren. Geschatte kosten 57 M€ totaal voor zoetwateraanvoer naar West-Brabant en Zeeland en
1,65 M€ voor een alternatieve zoetwatervoorziening van de Reigersbergsche polder. Voor deze laatste
polder is bij het wegvallen van het Volkerak-Zoommeer als zoetwaterbron geen aanvoer vanuit het
hoofdwatersysteem te realiseren. Een alternatieve zoetwatervoorziening kan gerealiseerd worden door
water uit de Brabantse Wal. Ingeschat wordt dat voor deze polder in bepaalde perioden een tekort aan
zoet water kan plaatsvinden. D.w.z. dat in bepaalde perioden mogelijke schades kunnen ontstaan
vanwege het tekort van beschikbaar kwalitatief geschikt zoet water voor beregening. Het inzichtelijk
maken hiervan vereist nog een aanvullende onderzoeksinspanning.
Het Rijk heeft daarbij aangegeven om daarvoor niet 100% van alle kosten te willen dragen. Dit sluit aan
bij de bestuurlijke ZW-Delta lijn: Eerst het zoet, dan het zout waarbij uitvoering van zoetwatermaatregelen
plaats moeten vinden tegelijkertijd met aanvullende maatregelen die noodzakelijk zijn voor een zout
Volkerak-Zoommeer voordat concreet het meer wordt zout gemaakt. De noodzakelijke te maken
investeringen worden daarbij voorzien rond 2017.

1. Het Zeeuws bod met zoetwateraanvoer
1. Tholen/St-Philipsland:
• Een bijdrage vanuit de provincie Zeeland:
o Van 2 M€ (3,7 M€. ooit toegezegd in Roode Vaart minus de 1,5 M€ concrete toezegging
vanuit Zeeland in het West-Brabantse project Roode Vaart als voorsortering op een zout
Volkerak-Zoommeer).
2. Reigersbergsche polder:
• Een bijdrage vanuit de provincie Zeeland, 0,2 M€. Dit bedrag is eerder als voorbereiding op een
regionaal bod aan voormalig staatssecretaris Atsma door GS toegekend. (GS-besluit, d.d. 15
mei 2012):
• Een bijdrage vanuit het waterschap Scheldestromen van 0,2 M€.

2. Regionaal Zeeuws bod voor gebieden zonder zoetwateraanvoer mogelijkheid vanuit het
hoofdwatersysteem (Deltaprogramma, deelprogramma zoet water).
Dit traject is onafhankelijk van een zoet - of zout Volkerak-Zoommeer en is gericht om middelen vanuit
het Deltafonds naar Zeeland te krijgen. Doelstelling van het Deltaprogramma, deelprogramma zoet water
is om bestaande zoetwatersystemen en zoetwatervoorzieningen klimaat robuust te maken tot 2050. De
maatregelen die binnen dit deelprogramma worden uitgevoerd zijn gericht op uitvoering op de korte
termijn tot 2021.
Binnen Zeeland wordt door partijen (o.a. waterschap, ZLTO, gemeenten, DOW en EVIDES water)
ingezet op een innovatieve Proeftuin ZW-Delta zoet water. De denklijn hierbij is dat de
zoetwatervoorziening van gebieden zonder zoetwateraanvoer, zoals het grootste deel van Zeeland, wel
-4-
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degelijk een rijksbelang is en dus ook een rijksbijdrage verdient. De inzet is vooral gericht op
kennisvermeerdering en is goedkoop, vergeleken met de maatregelen die elders in het land in beeld zijn.
Dat is wat misleidend op de lange termijn, want als de kennis die nu wordt opgedaan in pilots aantoont
dat deze technieken relevant zijn, dan zal implementatie op grote schaal later nog forse investeringen
vergen. Het belangrijkste spoor dat Zeeland graag gehonoreerd wilt krijgen is dat van het project GoFresh. Dit project handelt over wateropslag of conservering in de bodem. Regionale partijen (inclusief
gemeenten en waterschap) zijn bereid bij te dragen. 50% van het benodigde projectbudget van € 450.000
is daarbij gevonden. De uitvoering van deze proeftuin wordt gezien op de korte termijn, 2015. Vanuit de
provincie wordt dekking voorzien uit middelen (0,12 M€) die beschikbaar zijn gesteld voor het
omgevingsplan Zeeland, 2012-2018 gekoppeld aan waterdoelen.
Daarnaast zijn andere maatregelen opgenomen als;

- Waterconservering in oppervlakte water.
- Kartering en monitoring.
- Opwerking effluent of ander gebiedseigen water (milde ontzilting).
- Optimalisatie watertoediening.
- Veredeling gewassen op zouttolerantie.
- Verkenning zoutgevoeligheid klassieke landbouw.
- Switch naar zoute- of zouttolerante gewassen.
De totale kosten van het maatregelenpakket zijn geraamd op 5,9 M€. Hiervoor wordt 50% aan het Rijk
gevraagd. Als regio Zeeland willen partijen in het regionaal bod alternatieve zoetwatervoorziening het
volgende inbrengen:

•

•
•

Een bijdrage vanuit de provincie Zeeland, 0,28 M€.
Een bijdrage vanuit waterschap Scheldestromen, circa 1,6 M€.
Een bijdrage vanuit overige partijen .

Indien regionale bijdragen na toekenning van Deltafondsmiddelen wegvallen zal er minder door het Rijk
aan de regio worden uitgekeerd.

aansluiting bij provinciale doelstellingen en/of beleid
Sluit aan bij meerdere provinciale thema's/agenda's binnen de provincie; economische agenda, o.a.
thema recreatie en landbouw (beschikbaarheid bruikbaar water) en integraal omgevingsplan 2021-2018
(par. 3.3.1). Sluit aan op Deltaprogramma, deelprogramma zoet water.

bestuurlijke planning en doorlooptijd
indien van toepassing

Indien wordt besloten tot een zout Volkerak-Zoommeer dient een bedrag van 2,2 M€ door Provinciale
Staten ter beschikking te worden gesteld. Dit bedrag dient in de meerjarenraming te worden opgenomen
via de voorjaars-/najaarsconferentie 2014.
Daarom wordt voorgesteld de volgende planning:
• Statenvoorstel inbrengen in de extra PS-vergadering van 26 mei 2014
Statenbesluit formaliseren in de meerjarenraming via de najaarsconferentie 2014.

•

consequenties besluit
Financiële consequenties:
• Een provinciaal deel van 2,2 M€ als onderdeel van een regionale Zeeuws Bod, gekoppeld aan de
Rijksstructuurvisie Volkerak-Grevelingen. 0,2 M€ voor de Reigersbergsche Polder is op basis van
een eerder GS-besluit, d.d. 15 mei 2012. De benodigde beschikbaarheid van deze Middelen
worden voorzien rond 2017.
Een provinciaal deel van 0,4 M€ als onderdeel van een regionaal Zeeuws Bod gekoppeld aan het
Deltaprogramma, deelprogramma zoet water. Hiervan is 0,12 M€ gedekt door omgevingsplan
middelen (activiteit 72696, klimaatveranderingen in grond- en opp. water). Deze middelen zijn
benodigd vanaf 2015.

•

Juridische consequenties
geen

personele consequenties en inhuur
-5-
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Geen externe inhuur nodig.

inkoop & aanbesteding
Inkoop is conform inkoopbeleid.

communicatie en handhaving DG-karakter
De nota is bedoeld voor de onderhandeling met minister van Infrastructuur en Milieu op 23 april over de
uitvoeringsstrategie m.b.t. het Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en de zoetwatervoorziening. Het stuk
bevat gegevens over regionale Zeeuwse boden, die naast aan de minister van Infrastructuur en Milieu,
ook aan de Deltacommissaris gedaan zal worden. Deze moeten voorlopig vertrouwelijk blijven.

actieve informatieplicht PS
Op 26 mei vindt een extra PS vergadering plaats over het Deltaprogramma. In die vergadering kan een
Statenvoorstel ingebracht worden, waarin dit voorstel vastgesteld kan worden. Enig voorbehoud moet
gemaakt worden met betrekking tot het onderhandelingsproces met het Rijk. Het kan uit strategische
overwegingen onverstandig zijn om dit voorstel dan al openbaar te maken. Voorgesteld wordt hierover
t.z.t. Naar bevind van zaken te handelen.

bijlagen
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Beslisnota GS

Provincie Zeeland

bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen (DG, alleen voor intern
gebruik)
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Provincie Zeeland

Provincie Noord-Brabant

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu
Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
provincie

HOLLAND

Datum: 23 april 2014
Betreft: Regionaal Bod t.b.v. Zuidwestelijke Delta

Geachte Minister,
Zoals afgesproken in onze eerdere overleggen met u, en conform de afspraken met
staatssecretaris Atsma (d.d. mei 2012), hebben de drie provincies in de Zuidwestelijke Delta
gezamenlijk het initiatief genomen om de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling te verkennen,
bij terugkeer van getij op de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer.

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl d.m.v. Gebiedscoöperaties

Wij zijn verheugd u de contouren te kunnen schetsen van ons regionaal bod. Publieke en private
partijen hebben het voornemen om drie gebiedscoöperaties op te richten, voor elk waterbekken
afzonderlijk: voor het Grevelingenmeer, het Krammer-Volkerak en het Zoommeer-Binnenschelde.
Deze coöperaties zijn er op gericht om:

•
•

•

Gezamenlijk de uitvoering van de rijksmaatregelen (waarvoor o.a. Rijkswaterstaat
verantwoordelijk blijft) te begeleiden:
Gedurende 10 tot 20 jaar - vanuit waardecreatie - financieel bij te dragen aan de
rijksmaatregelen:
Voldoende draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied te genereren.

Partijen staan in de startblokken om de komende maanden hun commitment binnen de
coöperaties verder uit te werken en vast te leggen in statuten en bindende onderlinge afspraken.

In bijlage bij deze brief treft u per waterbekken een toelichting op de aard en doelstelling van de
coöperatie. Deze zijn onderschreven door de belangrijkste shareholders (provincies, gemeenten,
maatschappelijke organisaties, marktpartijen). Bovendien zijn ontwikkelingsperspectieven per
waterbekken opgesteld en bijgevoegd, die inzichtelijk maken waar de gebiedsontwikkeling
waarde genereert en hoe deze de basis kan vormen voor een financieringsstrategie per bekken.
Hieronder volstaan wij met een beknopte weergave van de kansen die bij gebiedsontwikkeling
optreden.

Zoommeer-Binnenschelde
Het uitbaggeren van de Binnenschelde, in combinatie met een verbinding met een zout VolkerakZoommeer, geeft stevige impulsen aan de stedelijke en toeristisch-recreatieve ontwikkeling van
met name Bergen op Zoom. De business case laat zien dat hiermee gestart kan worden in de
huidige (zoete) situatie, waardoor ook in het zoetwatermilieu al verbetering optreedt. Door het
vervolgens weer zout maken van het Zoommeer kan de waardecreatie toenemen door
recreatieontwikkeling (onder andere bij de Speelmans-platen) en ontwikkeling van
schelpdiervisserij. Een gebiedscoöperatie waarin door private, publieke en maatschappelijke
partijen wordt samengewerkt, draagt bij aan de financiering van de rijksmaatregelen om het
Volkerak Zoommeer zout te maken.

Grevelinaen
Door het weer toelaten van beperkt getij kan de waterkwaliteit van de Grevelingen verbeteren.
Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Zo wordt enerzijds voorkomen dat de huidige
betekenis van de Grevelingen als bruisend watersportgebied afneemt en ontstaan anderzijds juist
kansen voor uitbreiding van de toeristische sector en de schelpdiervisserij. Bovendien kunnen
private partijen de openingen in de Brouwersdam die nodig zijn voor de getijdewerking benutten
om door middel van turbines duurzame energie op te wekken. Binnen de gebiedscoöperatie
Grevelingen zal door private, publieke en maatschappelijke partijen worden samengewerkt om de
uitvoering van de rijksmaatregelen te bevorderen en vanuit waardecreatie bij te dragen aan de
financiering ervan.

Krammer-Volkerak
Terugkeer van zout (met beperkt getij) in het Volkerak-Zoommeer leidt tot waardecreatie in de
vorm van schelpdier- en recreatieontwikkeling. Bovendien kunnen in het zoute systeem sommige
investeringen achterwege blijven. Rondom Krammer-Volkerak en Zoommeer zijn de
ontwikkelingsinitiatieven van private, publieke en maatschappelijke actoren "op het land"
gebundeld in het Waterpoortmanifest. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat de robuuste
zoetwatermaatregelen in het gebied zijn gerealiseerd en de strategische zoetwatervoorraad van
Haringvliet en Hollands Diep is veiliggesteld. Ook voor dit gebied ondersteunen partijen de
oprichting van een gebiedscoöperatie met hetzelfde oogmerk als bij de Grevelingen: het
begeleiden van de uitvoering van de rijksmaatregelen en vanuit waardecreatie bijdragen aan de
financiering van deze maatregelen.

Concrete en betekenisvolle besluiten in de Rijksstructuurvisie Grevelingen en VolkerakZoommeer

Voorwaarde voor een succesvolle Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl is dat de rijksoverheid een
duidelijk en duurzaam perspectief biedt op de toekomstige waterkwaliteit van Grevelingen,
Krammer-Volkerak en Zoommeer-Binnenschelde. Wij vragen u alles in het werk te stellen opdat
er in de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer concrete en betekenisvolle besluiten
worden genomen, zowel op het niveau van concrete maatregelen in de Zuidwestelijke Delta als
over de tijdslijn waarin de maatregelen worden uitgevoerd.
2015-2020-2025
Wij constateren dat zo spoedig mogelijk kan worden gestart met het uitdiepen van de
Binnenschelde. Met deze stap geven de samenwerkende overheden een belangrijk signaal naar
de regio, dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied. Zo spoedig mogelijk betekent
dat hiermee kan worden gestart in 2015.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat de waterkwaliteit op de Grevelingen sterk moet
verbeteren. Wij willen met u een proces afspreken dat ertoe leidt dat in 2020 er weer getij op de
Grevelingen is. De Gebiedscoöperatie Grevelingen vormt hiervoor een belangrijk vehikel, zowel
ter financiering, procesbegeleiding als voor het regionale draagvlak.
In de periode 2015-2021 wordt begonnen met de eerste fase Zoetwatermaatregelen rond het
Volkerak-Zoommeer. Naar verwachting zal de gevraagde rijkscofinanciering (Deltafonds)
gefaseerd beschikbaar komen, tot 2028. Onze inzet is dat in 2025 zowel de
zoetwatermaatregelen zijn uitgevoerd als dat het Volkerak/Zoommeer weer zout is. Wellicht ten
overvloede merken wij nog op dat zowel voor Krammer-Volkerak als voor BinnenscheldeZoommeer in 2015 een Gebiedscoöperatie wordt gevormd.
Wij zijn van mening dat we, gezien de stand van zaken met betrekking tot de Structuurvisie, u
hiermee een passend voorstel doen en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

ÿdeputeerde provincie Zeeland

Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brab,

Han Weber, gedeputeerde proy+tlcie Zuid-Holland

Bijlage bij de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, 23 april 2014
Onderschrijving bekken Grevelingen van het Regionaal Bod Zuidwestelijke
Delta

In 2012 is in breed verband geconstateerd welke maatregelen bijdragen aan een
substantiële verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingen/VolkerakZoommeer. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn zout water en getij
toelaten in het Volkerak-Zoommeer en het introduceren van beperkt getij in de
Grevelingen. Afspraak is dat het Rijk met het oog op de langere termijn doelen
(2035) een structuurvisie opstelt, waarin betekenisvolle en concrete besluiten
zouden worden genomen. Zo ontstaat planologische helderheid voor partijen die in
het gebied actief zijn.
In nauwe samenhang hiermee stellen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant gebiedsontwikkelingsplannen op die gericht zijn op een kortere
termijn (2020-2025). De bestuurlijke intentie van de afspraak is dat, op basis van
'gelijk oversteken', een win-win situatie tot stand komt. Regionale partijen leveren
vanuit de waardecreatie binnen gebiedsontwikkeling een bijdrage aan oplossingen
die de waterkwaliteit in het gebied verbeteren. Het Rijk realiseert daarmee tegen
lagere investeringen zijn lange termijn doelstellingen. Bovendien ontstaat in de
Zuidwestelijke Delta nieuwe economische dynamiek en niet in de laatste plaats
draagvlak voor die lange termijn doelstellingen.
Het op 23 april 2014 te voeren overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu
is een belangrijk moment om te bezien in hoeverre de in 2012 uitgesproken
intenties over en weer gestand kunnen worden gedaan.
1. Cofinanciering Zoetwatervoorziening
Zowel Rijk als regionale partners onderschrijven het principe dat waterveiligheid,
economie en ecologie nauw met elkaar samenhangen. Anders geformuleerd:
waterveiligheid, voldoende zoetwater en ecologische kwaliteit, zijn essentieel voor
de economische dynamiek in het gebied. Voor wat betreft de waterveiligheid is het
Rijk de primaire actor. Voor de bekostiging van de verbetering van de ecologische
kwaliteit doen de regionale partners in deze brief voorstellen per entiteit/bekken.
Maar dat niet alleen: de drie provincies en de drie waterschappen zijn ook bereid
substantiële investeringen voor hun rekening te nemen voor een robuuste
zoetwatervoorziening. Hiertoe is in de Stuurgroep ZWD op 10 april 2014 een
maatregelenpakket vastgesteld, dat voor 2028 moet worden uitgevoerd. Het
maatregelenpakket zoet water is afgestemd met de voorstellen voor West
Nederland.
Vertrekpunt voor veruit de meeste regionale partijen is dat het Volkerak-Zoommeer
weer zout wordt. Immers uit de huidige situatie met blauwalg, verzilting en
nutriënten blijkt wel hoe slecht de waterkwaliteit hier is. Voor de polders die nu
vanuit het niet-robuuste Volkerak-Zoommeer landbouwwater inlaten, zal
geïnvesteerd moeten worden in een alternatieve zoetwatervoorziening.
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De regio - die normaliter alleen investeert in natuur- en recreatiegebonden
bijdragen - neemt de verplichting op zich tot cofinanciering. Realisatie van dit
pakket is direct uitvoerbaar indien de regionale financiering gekoppeld wordt aan
een bijdrage uit het Deltafonds. Het gaat om een directe aanvoer vanuit Hollands
Diep en Haringvliet (de strategische zoetwaterbuffer) voor Brabantse Delta,
Tholen-St. Philipsland en Oostflakkee. Naast deze directe aanvoer maakt ook het
robuust maken van de Reigerbergsche polder deel uit van de maatregelen.

2. Regionaal Bod Gebiedsontwikkeling
Conform de afspraak die op 4 juni 2013 met de minister van Infrastructuur en
Milieu is gemaakt, hebben de drie provincies met regionale partijen de afgelopen
periode gebiedsontwikkelingsvisies opgesteld voor Grevelingen, KrammerVolkerak en Binnenschelde-Zoommeer. Deze zijn gebaseerd op het rapport
Verbonden Toekomst van de Adviesgroep+, dat door de Stuurgroep ZWD als
onderlegger voor zowel de rijksstructuurvisie als het programma voor
gebiedsontwikkeling is vastgesteld.
Wij concluderen dat er voldoende perspectief op toegevoegde waarde is om deze
visies verder uit te werken tot concrete business cases. Wij willen de
verantwoordelijkheid hiervoor neerleggen bij een gebiedscoöperatie per bekken.
Private investeerders, maatschappelijke organisaties en regionale partijen zijn
bereid hierin te participeren. Wij kunnen ons voorstellen dat ook Rijkswaterstaat en
het Rijksvastgoedbedrijf een positie in de gebiedscoöperaties gaan innemen. Voor
het bekken Grevelingen zijn de kansen op toegevoegde waarde als volgt te
beschrijven.
Grevelingen
Uitgangspunt is dat beperkt tij op de Grevelingen wordt teruggebracht om zo de
waterkwaliteit te verbeteren Een duurzame economische ontwikkeling van het
Grevelingenbekken is onlosmakelijk verbonden met een goede kwaliteit van het
water in de Grevelingen. Met het vertrouwen dat de waterkwaliteit op termijn
geborgd is investeren ondernemers, lokale en regionale overheden substantieel in
het behoud van de economische vitaliteit van de regio. Zorg voor de waterkwaliteit
is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor de economische ambities van de
regio.
Waterstaatkundig kan getij op verschillende manieren worden teruggebracht: via
een dynamische doorlaat in de Brouwersdam, al dan niet in combinatie met een
getijdencentrale in enige vorm. Een getijdencentrale is een relatief kostbare
ingreep, waarbij marktpartijen de internationale spin off van deze innovatie zullen
moeten afwegen. Een sterk verbeterde waterkwaliteit op de Grevelingen geeft een
stevige impuls aan de natuur en aan regionale economie.
• In de recreatiesector is aan de randen van de Grevelingen uitbreiding van
verblijfsrecreatie zonder meer te verwachten, terwijl aan de binnen- of
buitenzijde van de Brouwersdam er kansen liggen voor een meer grootschalige
ontwikkelingen (Bijv. Brouwerseiland). Aan de kant van Goeree-Overflakkee
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wordt nagedacht over kleinschalige verblijfsrecreatie die meer past bij de
individuele beleving van natuur en landschap.
• Het terugbrengen van getij op de Grevelingen, in combinatie met een zout
Volkerak-Zoommeer, biedt perspectief op uitbreiding van de schelpdiersector.
Private initiatiefnemers uit de vastgoed- en recreatiesector hebben aangegeven
financieel te willen bijdragen aan de uitvoering van de maatregelen om tot getij te
komen. Dat geldt ook voor de beroepsvisserij De draagkracht van partijen
zal daarbij niet uit het oog worden verloren.
Een gebiedscoöperatie wordt daartoe een adequaat vehikel gevonden voor
financiële bijdragen van private partijen. Banken hebben aangegeven te willen
meedenken over een innovatieve vorm van financiering via 'Grevelingenobligaties' voor het maken van de dynamische doorlaat.

Bruinlsse, 14 aprit20l4—
3. Gebiedscoöperaties
Er wordt benadrukt dat gebiedsontwikkeling anno 2014 in de Zuidwestelijke Delta
voor veel partijen onlosmakelijk verbonden is met het adequaat functioneren van
een gebiedscoöperatie per bekken.
De taken van deze coöperatie richten zich - onder condities - op:
a. Gezamenlijke inspanning voor uitvoering van rijksmaatregelen,
b. Financiële bijdragen vanuit waardecreatie en
c. Bundeling van maatschappelijke aandacht voor de ontwikkeling van het gebied.
Investerings- en exploitatietoezeggingen door publieke, private en
maatschappelijke actoren (Regionaal Bod) kunnen worden gedaan vanuit de
veronderstelling dat de revenuen ervan weer in het gebied neerslaan. Een brede
alliantie van shareholders heeft zich gecommitteerd aan de idee de gezamenlijke
ontwikkeling van een gebiedscoöperatie per bekken nader uit te werken, waar
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investeringen in gebiedsontwikkeling door publieke en private afdrachten in een
fonds zullen worden ingebracht.

Dit document wordt onderschreven door de volgende partijen
Grevelingen:
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Schouwen-Duiveland
RVOB

RWS
Staatsbosbeheer

Beroepsvisserij
Boskalis

Zeelenberg Achitectuur
Stichting Ondernemers Brouwersdam i.o.

4

Bijlage bij de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, 23 april 2014
Onderschrijving bekken Krammer-Volkerak van het Regionaal Bod
Zuidwestelijke Delta

In 2012 is in breed verband geconstateerd welke maatregelen bijdragen aan een
substantiële verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingen/VolkerakZoommeer. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn zout water en getij
toelaten in het Volkerak-Zoommeer en het introduceren van beperkt getij in de
Grevelingen. Afspraak is dat het Rijk met het oog op de langere termijn doelen
(2035) een structuurvisie opstelt, waarin betekenisvolle en concrete besluiten
zouden worden genomen. Zo ontstaat planologische helderheid voor partijen die in
het gebied actief zijn.
In nauwe samenhang hiermee stellen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant gebiedsontwikkelingsplannen op die gericht zijn op een kortere
termijn (2020-2025). De bestuurlijke intentie van de afspraak is dat, op basis van
'gelijk oversteken', een win-win situatie tot stand komt. Regionale partijen leveren
vanuit de waardecreatie binnen de gebiedsontwikkeling een bijdrage aan
oplossingen die de waterkwaliteit in het gebied verbeteren. Het Rijk realiseert
daarmee tegen lagere investeringen zijn lange termijn doelstellingen. Bovendien
ontstaat in de Zuidwestelijke Delta nieuwe economische dynamiek en niet in de
laatste plaats draagvlak voor die lange termijn doelstellingen.
Het op 23 april 2014 te voeren overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu
is een belangrijk moment om te bezien in hoeverre de in 2012 uitgesproken
intenties over en weer gestand kunnen worden gedaan.
1. Cofinanciering Zoetwatervoorziening
Zowel Rijk als regionale partners onderschrijven het principe dat waterveiligheid,
economie en ecologie nauw met elkaar samenhangen. Anders geformuleerd:
waterveiligheid, voldoende zoet water en ecologische kwaliteit, zijn essentieel voor
de economische dynamiek in het gebied. Voor wat betreft de waterveiligheid is het
Rijk de primaire actor. Voor de bekostiging van de verbetering van de ecologische
kwaliteit doen de regionale partners in deze brief voorstellen per entiteit/bekken.
Maar dat niet alleen: de drie provincies en de drie waterschappen zijn ook bereid
substantiële investeringen voor hun rekening te nemen voor een robuuste
zoetwatervoorziening. Hiertoe is in de Stuurgroep ZWD op 10 april 2014 een
maatregelenpakket vastgesteld, dat voor 2028 moet worden uitgevoerd. Het
maatregelenpakket zoet water is afgestemd met de voorstellen voor West
Nederland.
Vertrekpunt voor veruit de meeste regionale partijen is dat het Volkerak-Zoommeer
weer zout wordt. Immers uit de huidige situatie met blauwalg, verzilting en
nutriënten blijkt wel hoe slecht de waterkwaliteit hier is. Voor de polders die nu
vanuit het niet-robuuste Volkerak-Zoommeer landbouwwater inlaten, zal
geïnvesteerd moeten worden in een alternatieve zoetwatervoorziening.
1

De regio - die normaliter alleen investeert in natuur- en recreatiegebonden
bijdragen - neemt de verplichting op zich tot cofinanciering. Realisatie van dit
pakket is direct uitvoerbaar indien de regionale financiering gekoppeld wordt aan
een bijdrage uit het Deltafonds. Het gaat om een directe aanvoer vanuit Hollands
Diep en Haringvliet (de strategische zoetwaterbuffer) voor Brabantse Delta,
Tholen-St. Philipsland en Oostflakkee. Naast deze directe aanvoer maakt ook het
robuust maken van de Reigerbergsche polder deel uit van de maatregelen.

2. Regionaal Bod Gebiedsontwikkeling
Conform de afspraak die op 4 juni 2013 met de minister van Infrastructuur en
Milieu is gemaakt, hebben de drie provincies met regionale partijen de afgelopen
periode gebiedsontwikkelingsvisies opgesteld voor Grevelingen, KrammerVolkerak en Binnenschelde-Zoommeer. Deze zijn gebaseerd op het rapport
Verbonden Toekomst van de Adviesgroep+, dat door de Stuurgroep ZWD als
onderlegger voor zowel de rijksstructuurvisie als het programma voor
gebiedsontwikkeling is vastgesteld.
Wij concluderen dat er voldoende perspectief op toegevoegde waarde is om deze
visies verder uit te werken tot concrete business cases. Wij willen de
verantwoordelijkheid hiervoor neerleggen bij een gebiedscoöperatie per bekken.
Private investeerders, maatschappelijke organisaties en regionale partijen zijn
bereid hierin te participeren. Wij kunnen ons voorstellen dat ook Rijkswaterstaat en
het Rijksvastgoedbedrijf een positie in de gebiedscoöperaties gaan innemen. Voor
het bekken Krammer-Volkerak zijn de kansen op toegevoegde waarde als volgt te
beschrijven.
Krammer-Volkerak

Uitgangspunt voor het Krammer-Volkerak is het weer zout maken van het bekken.
De gebiedspartijen hebben hun gezamenlijke visie op de gebiedsontwikkeling als
onderdeel van het regionale bod onder de noemer van Waterpoort uitgewerkt.
6.000 ha zout en schoon water creëert ruimte voor nieuw ondernemen in de
recreatiesector, met toeristische voorzieningen en jachthavens. Maar ook voor de
beroepsvisserij, de schelpdiersector en de beroepsvaart. Door het vermijden/uitstel
van onderhoudsmaatregelen kan overigens binnen het beheer worden geschoven
met financiële middelen.
Private initiatiefnemers uit de vastgoed- en recreatiesector hebben aangegeven
financieel te willen bijdragen aan de uitvoering van de maatregelen om het
Krammer-Volkerak weer zout te maken. Een gebiedscoöperatie wordt daartoe een
adequaat vehikel gevonden.
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Bruinisse, 14 april 2014
3. Gebiedscoöperaties
Er wordt benadrukt dat gebiedsontwikkeling anno 2014 in de Zuidwestelijke Delta
voor veel partijen onlosmakelijk verbonden is met het adequaat functioneren van
een gebiedscoöperatie per bekken.
De taken van deze coöperatie richten zich - onder condities - op:
a. Gezamenlijke inspanning voor uitvoering van rijksmaatregelen,
b. Financiële bijdragen vanuit waardecreatie en
c. Bundeling van maatschappelijke aandacht voor de ontwikkeling van het gebied.
Investerings- en exploitatietoezeggingen door publieke, private en
maatschappelijke actoren (Regionaal Bod) kunnen worden gedaan vanuit de
veronderstelling dat de revenuen ervan weer in het gebied kunnen neerslaan. Een
brede alliantie van shareholders heeft zich gecommitteerd aan de idee de
gezamenlijke ontwikkeling van een gebiedscoöperatie per bekken nader uit te
werken, waar investeringen in gebiedsontwikkeling door publieke en private
afdrachten in een fonds zullen worden ingebracht.

Dit document wordt onderschreven door de volgende partijen
Krammer-Volkerak:
Provincie Zuid-Holland

RVOB

Provincie Zeeland

RWS

Provincie Noord-Brabant

Waterpoort

Gemeente Tholen

Beroepsvissers

Gemeente Steenbergen

Staatsbosbeheer

Gemeente Moerdijk

Natuurmonumenten

Gemeente Goeree-Overflakkee
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Bijlage bij de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, 23 april 2014
Onderschrijving bekken Zoommeer-Binnenschelde van het Regionaal Bod
Zuidwestelijke Delta

In 2012 is in breed verband geconstateerd welke maatregelen bijdragen aan een
substantiële verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingen/VolkerakZoommeer. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn zout water en getij
toelaten in het Volkerak-Zoommeer en het introduceren van beperkt getij in de
Grevelingen. Afspraak is dat het Rijk met het oog op de langere termijn doelen
(2035) een structuurvisie opstelt, waarin betekenisvolle en concrete besluiten
zouden worden genomen. Zo ontstaat planologische helderheid voor partijen die in
het gebied actief zijn.
In nauwe samenhang hiermee stellen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant gebiedsontwikkelingsplannen op die gericht zijn op een kortere
termijn (2020-2025). De bestuurlijke intentie van de afspraak is dat, op basis van
'gelijk oversteken', een win-win situatie tot stand komt. Regionale partijen leveren
vanuit de waardecreatie binnen gebiedsontwikkeling een bijdrage aan oplossingen
die de waterkwaliteit in het gebied verbeteren. Het Rijk realiseert daarmee tegen
lagere investeringen zijn lange termijn doelstellingen. Bovendien ontstaat in de
Zuidwestelijke Delta nieuwe economische dynamiek en niet in de laatste plaats
draagvlak voor die lange termijn doelstellingen.
Het op 23 april 2014 te voeren overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu
is een belangrijk moment om te bezien in hoeverre de in 2012 uitgesproken
intenties over en weer gestand kunnen worden gedaan.
1. Cofinanciering Zoetwatervoorziening
Zowel Rijk als regionale partners onderschrijven het principe dat waterveiligheid,
economie en ecologie nauw met elkaar samenhangen. Anders geformuleerd:
waterveiligheid, voldoende zoet water en ecologische kwaliteit, zijn essentieel voor
de economische dynamiek in het gebied. Voor wat betreft de waterveiligheid is het
Rijk de primaire actor. Voor de bekostiging van de verbetering van de ecologische
kwaliteit doen de regionale partners in deze brief voorstellen per entiteit/bekken.
Maar dat niet alleen: de drie provincies en de drie waterschappen zijn ook bereid
substantiële investeringen voor hun rekening te nemen voor een robuuste
zoetwatervoorziening. Hiertoe is in de Stuurgroep ZWD op 10 april 2014 een
maatregelenpakket vastgesteld, dat voor 2028 moet worden uitgevoerd. Het
maatregelenpakket zoet water is afgestemd met de voorstellen voor West
Nederland.
Vertrekpunt voor veruit de meeste regionale partijen is dat het Volkerak-Zoommeer
weer zout wordt. Immers uit de huidige situatie met blauwalg, verzilting en
nutriënten blijkt wel hoe slecht de waterkwaliteit hier is. Voor de polders die nu
vanuit het niet-robuuste Volkerak-Zoommeer landbouwwater inlaten, zal
geïnvesteerd moeten worden in een alternatieve zoetwatervoorziening.
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De regio - die normaliter alleen investeert in natuur- en recreatiegebonden
bijdragen - neemt de verplichting op zich tot cofinanciering. Realisatie van dit
pakket is direct uitvoerbaar indien de regionale financiering gekoppeld wordt aan
een bijdrage uit het Deltafonds. Het gaat om een directe aanvoer vanuit Hollands
Diep en Haringvliet (de strategische zoetwaterbuffer) voor Brabantse Delta,
Tholen-St. Philipsland en Oostflakkee. Naast deze directe aanvoer maakt ook het
robuust maken van de Reigerbergsche polder deel uit van de maatregelen.
2. Regionaal Bod Gebiedsontwikkeling

Conform de afspraak die op 4 juni 2013 met de minister van Infrastructuur en
Milieu is gemaakt, hebben de drie provincies met regionale partijen de afgelopen
periode gebiedsontwikkelingsvisies opgesteld voor Grevelingen, KrammerVolkerak en Binnenschelde-Zoommeer. Deze zijn gebaseerd op het rapport
Verbonden Toekomst van de Adviesgroep+, dat door de Stuurgroep ZWD als
onderlegger voor zowel de rijksstructuurvisie als het programma voor
gebiedsontwikkeling is vastgesteld.
Wij concluderen dat er voldoende perspectief op toegevoegde waarde is om deze
visies verder uit te werken tot concrete business cases. Wij willen de
verantwoordelijkheid hiervoor neerleggen bij een gebiedscoöperatie per bekken.
Private investeerders, maatschappelijke organisaties en regionale partijen zijn
bereid hierin te participeren. Wij kunnen ons voorstellen dat ook Rijkswaterstaat en
het Rijksvastgoedbedrijf een positie in de gebiedscoöperaties gaan innemen. Voor
het bekken Zoommeer-Binnenschelde zijn de kansen op toegevoegde waarde als
volgt te beschrijven.

Zoommeer-Binnenschelde

Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling Binnenschelde-Zoommeer is het weer
zout worden van het bekken. De gebiedspartijen hebben hun gezamenlijke visie
op de gebiedsontwikkeling als onderdeel van het regionale bod onder de noemer
van Waterpoort uitgewerkt.
Partijen zijn voorts van mening dat de ontwikkeling van het Zoommeer moet
worden gericht op verbetering van de ligging van Bergen op Zoom aan de
Oosterschelde. Daarbij is ook vastgesteld dat met het oog op waterkwaliteit de
Binnenschelde kan worden verdiept en op één niveau met het Zoommeer worden
gebracht. Bovendien wordt hierbij voldoende gekwalificeerde ophoogspecie
gewonnen, die ingezet kan worden voor gebiedsontwikkeling binnen of buiten het
gebied. Dit levert onder de huidige zoetwaterconditie al een positieve publieke
business case op.
Daarnaast biedt een besluit voor een zout Zoommeer kansen voor
recreatieontwikkeling op de Speelmansplaten, waarvoor private interesse bestaat,
en voor uitbreiding van de mogelijkheden van de schelpdiersector. Lokale
overheden, ondernemers, beheerders en recreanten zijn gebaat bij een forse
verbetering van de waterkwaliteit.
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3. Gebiedscoöperaties
Er wordt benadrukt dat gebiedsontwikkeling anno 2014 in de Zuidwestelijke Delta
voor veel partijen onlosmakelijk verbonden is met het adequaat functioneren van
een gebiedscoöperatie per bekken.
De taken van deze coöperatie richten zich - onder condities - op:
a. Gezamenlijke inspanning voor uitvoering van rijksmaatregelen,
b. Financiële bijdragen vanuit waardecreatie en
c. Bundeling van maatschappelijke aandacht voor de ontwikkeling van het gebied.
Investerings- en exploitatietoezeggingen door publieke, private en
maatschappelijke actoren (Regionaal Bod) kunnen worden gedaan vanuit de
veronderstelling dat de revenuen ervan weer in het gebied kunnen neerslaan. Een
brede alliantie van shareholders heeft zich gecommitteerd aan de idee de
gezamenlijke ontwikkeling van een gebiedscoöperatie per bekken nader uit te
werken, waar investeringen in gebiedsontwikkeling door publieke en private
afdrachten in een fonds zullen worden ingebracht.

Dit document wordt onderschreven door de volgende partijen
Zoommeer-Binnenschelde:
Provincie Zeeland
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Tholen
Waterschap Brabantse Delta
RVOB
RWS
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Een grenzeloze samenwerking op
de overgang van water en land

De zee heeft Waterpoort gemaakt tot wat het is: een prachtig deltagebied vol
polders, dorpjes, kreken en rivieren, forten en natuur. De Deltawerken hebben
ons afgesneden van onze natuurlijke dynamieken en we zijn de zee kwijt geraakt.

Wij willen haar terug. Om de zilte lucht te kunnen ruiken en de oesters te
kunnen proeven. Maar vooral omdat het essentieel is voor de toekomst van
ons gebied. Waterpoort is de poort en de schakel in de delta, een gebied om
trots op te zijn. In dit manifest laten wij zien welke steen wij bijdragen.

Perspectief Waterpoort

Het perspectief van Waterpoort is een robuuste, vitale en zelfbewuste regio. Een zout
Volkerak-Zoommeer met (beperkt) getij in open verbinding met de Grevelingen zorgt, in
samenhang met een robuuste zoetwatervoorziening voor het gebied, van een nieuwe
economische vitaliteit en een herstellend ecologisch evenwicht.

Verbindingen
Het dynamische karakter van de delta is
weer terug. De overgangen van land en
water bieden veel kansen voor wonen,
recreatie en natuurontwikkeling. De
verbindingen over land en over water
tussen het blauwgroene hart en de
rode schil van de delta zijn essentieel
voor de scheepvaart, het woon¬
werkverkeer en het toerisme.

Het beste van drie provincies

Gezicht weer naar het water
De regio heeft het gezicht weer naar
het water gericht. Sterker gezegd: de

ontwikkeling wordt gevoed en gestuurd
vanaf het water. Het water van het zoute
Volkerak-Zoommeer (VZM), van de kreken
en de Brabantse rivieren is een bindende
factoren een stuwende kracht. Een gezond
regionaal en verbonden watersysteem
is de katalysator voor economische,
ecologische en sociaal-maatschappelijke
ontwikkeling.

Familie van waterpoorten
relaties tussen stad, water en
ommeland zijn weer hersteld en nieuwe
relaties zijn ontstaan. De oude kernen, forten
en vestingwerken zijn weer 'waterpoorten';
toegangspoorten tot het open water en het
stelsel van kreken en rivieren. Elke poort
vertelt een eigen verhaal. En achter elke
poort zijn streekeigen kwaliteitsproducten te
krijgen, die te maken hebben met het water.
In samenwerking met de Brabantse Wal en
de Zuiderwaterlinie ontstaan aantrekkelijke
arrangementen. Goed bereikbare aanleg¬
plaatsen en havens, gecombineerd met goede
faciliteiten voor kort en lang verblijf, werken
als een magneet voor (water)recreanten uit
noordwest Europa.

Waterpoort combineert het beste
van Noord-Brabant, Zeeland en
Zuid-Holland. Van open wateren tot
bourgondische gastvrijheid en van
(militair) erfgoed tot afwisselende
natuurbeleving.
Waterpoort combineert ook de groot¬
schalige agrarische en industriële
activiteiten met een fijnmazig net¬
werk van recreatieve routestructuren
en knooppunten voor de recreatieve

Oude

rustzoekeren natuurbelever.

Verrassende contrasten
Waterpoort profiteert enerzijds van
de ligging in het overgangsgebied
van zoet, voedselrijk rivierwater
naar zout, voedselarm deltawater
en anderzijds van de ligging op
de gradiënt van de hoge, droge,
bosrijke zandgronden naar de lage,
natte, weidse kleigronden.
Waterpoort maakt dit dynamische
karakter productief in de vorm
van unieke toeristisch-recreatieve
arrangementen en innovatieve agra¬
rische (streek-)productenn.

Een eigen agenda
Waterpoort vormt de kern van een nieuwe gebiedsontwikkeling, waarvan de
buitengrenzen niet vast staan. De bewoners, ondernemers en overheden van
de kernen rond het VZM slaan de handen ineen om samen de identiteit en de
kracht van het gebied zichtbaar te maken. En ze gaan samen in gesprek met
vertegenwoordigers van specifieke sectorale belangen, zoals waterveiligheid,
energie, landbouw, economische innovatie en toerisme. Want ze weten dat
niemand anders de belangen van het gebied kan behartigen. De mensen in het
gebied moeten zelf de passende, samenhangende en duurzame ontwikkeling tot
stand brengen. Dat betekent een omkering van processen: niet langer reageren
op wat anderen hebben bedacht of besloten; maar formuleren wat je zelf

belangrijk vindt.

Waterpoort heeft tal van projecten in ontwikkeling en uitvoering volgens de methode
van 'waarderend vernieuwen'. Waar een plaatsaanduiding mogelijk is, vindt u het
projectnummer op de kaart. De verantwoordelijke partij staat tussen haakjes aangegeven
evenals een link naar de waterwaarden op de volgende pagina's.

Projecten Waterpoort
1. Bergen op Zoom aan de Delta
Een zoute Binnenschelde en dus een zout VZM als
voorwaarde voor ontwikkeling van de stad aan het water
en hierdoor substantiële verbetering van de leefbaarheid
(Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse Delta en Noord
Brabant, 3)

9. Samen waarde creëren
Benedensas, Cruijslandse Kreken, Roterij, Galathese
Haven en De Schapenput als proces-voorbeelden voor
waardecreatie door burgers, overheden en ondernemers.
(Noord-Brabant, 3)

2. Fort Sabina en de Stelling van Willemstad
De Stelling van Willemstad (als onderdeel van de
Zuiderwaterlinie en de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee)
is een basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het
gaat om de vesting Willemstad en de forten Prins Frederik,
Buitensluis, Bovensluis, De Hel en Sabina. (Moerdijk,
Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland en Noord-Brabant, 3)

10. Noordplaat
Het eerste eiland in het Volkerak waar je kunt aanleggen
en verblijven. Koploperproject in het realiseren van een
eilandenrijk in het Volkerak. (Tholen, 1, 3 en 4)

11. Familie van Waterpoorten
Waterpoort aantrekkelijker maken als verblijfslocatie en
als uitvalsbasis naar het open water en het achterland:
havenkanalen Ooltgensplaat, Oudenbosch en Oude Tonge,
Galathese Haven, Stadhaven Steenbergen, havenkanaal
Dinteloord, havenkanaal Oudenbosch, Waterschans
Bergen op Zoom en de vesting Tholen. (Noord-Brabant,
gemeenten en investeerders, 3)

3. Waterpoortfestival De Verbinding
Rondreizend festival langs gemeenten, gebruikmakend van
bestaande evenementen om het verhaal van Waterpoort
te vertellen. Dit draagt bij aan de promotie van het
Waterpoortgebied, de regionale ontwikkeling, positieve
beïnvloeding van het culturele klimaat en de economische
spin-off. Kernproject voor de branding van het gebied.
(Noord-Brabant, 3)

4. Duurzame verbindingen
Sluiten van kringlopen door samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven, burgers, onderwijs en overheid. Meer
rendement voor iedereen. (Noord-Brabant, 2)

Meerd#
5. Een vitaal achterland
Meer bestemmingen, betere recreatiemogelijkheden,
realiseren van ecologische doelen en verhoging van de
leefbaarheid van de kleine kernen in het achterland bij een
zout VZM. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van
de voormalige scheepswerf De Roterij in Stampersgat en
uitspanning Gastel Sfeer in Oud Gastel. Zij zijn 'waterparels
aan de kralensnoeren' van de zoete Brabantse rivieren
Mark, Dintel en Vliet. (Halderberge en Steenbergen, 1en 3)
6. Een robuust watersysteem
Cruijslandse kreken, Rietkreek en Tonnekreek als vliegwiel
voor realisatie van de Krekenvisie. (Noord-Brabant,
Waterschap Brabantse Delta en de Regio West-Brabant, 1
en 4)

7. Branding en verbreding van de landbouw
Veiling St Annaland, De Meestoof, boerenboodschappenroute en Waterpoortmenu als bijdrage aan branding en
economische verbreding van de landbouw. (Noord-Brabant
en Tholen, 1en 3)
8. Roode Vaart
Dit project is een toonbeeld van ruimtelijke kwaliteit door
de schalen en sectoren heen, proeve 'van samen uit,
samen thuis' en concrete stap voor realiseren robuuste
zoetwatervoorziening. (Moerdijk, 1, 3 en 4)

Steenbergen

Hatderberge,

Tholen
Bergen op

12. Arrangement jachthavens en watersport
De jachthavens rondom het VZM werken samen om
de recreatieve kwaliteit van dit gebied beter bekend
te maken bij de bezoekende toeristen. Doel is om
Waterpoort van een doorgangsgebied op te waarderen
naar een verblijfsgebied. (Noord-Brabant, jachthavens en
watersportverenigingen, 3)

13. Regionale keringen
Het waterschap gaat in de komende jaren circa 100 km van
de regionale waterkeringen aanpassen. Dit is het gevolg
van de inzetmogelijkheid van de waterberging op het VZM
en vanwege de aanpassing van de veiligheidsnormen. Het
waterschap gaat hierbij belangen van burgers betrekken
en recreatieve kansen benutten. (Waterschap Brabantse
Delta, 3, 4 en 6)

14. Maritiem Dintelmond
Transformatie van bedrijventerrein Dintelmond naar een
meer maritiem georiënteerd cluster dat beter past bij de
gewenste ontwikkeling van functies aan de monding van de
Dintel in het Volkerak. (Moerdijk, 5)
15. Vergroting capaciteit Bergse Diepsluis
De Bergse Diepsluis is de verbinding van het Zoommeer met
de Oosterschelde. Door de capaciteit te vergroten wordt de
toegankelijkheid van Bergen op Zoom, Tholen, Zeeuwse
wateren en de Brabantse Wal verbeterd. Hierdoor ontstaat
een aantrekkelijker aanbod voor toerisme door de combinatie
van water en land. (Tholen en Bergen op Zoom, 3)

16. Fiets- en wandelpadenstructuur
Waterpoortboulevard en de Blauwe Lijn als een
afwisselende en grotendeels langs het water gelegen
fietspad om het Volkerak-Zoommeer, (de 3 provincies, 3)

Waterwaarden
1. Productie door water
De combinatie van zoet en zout lijkt zichzelf
sinds het midden van de jaren '80 uit te sluiten,
mede vanwege de hoogwaardige landbouw
met het zoete water. We zijn er van overtuigd
dat zoet en zout elkaar kunnen versterken.

Doel: meer rendement voor de landbouw
door een robuust zoetwatersysteem en
tegelijkertijd nieuwe kansen voor de visserij
en de schelpdiersector in het open, zoute

2. Regionale economie
Met name de grotere industriële bedrijven en
de landbouw willen meer rendement uit de
vestigingsplek halen. Samenwerking die gericht
is op waardecreatie op lokaal en regionaal
niveau. Dit vergroot de kracht en vitaliteit van de
regionale economie.

water.
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Doel: voor zowel de industrie (chemisch,
agrofood en maritiem) als de landbouw gaan
we voor succesvolle samenwerking tussen een
cluster van bedrijven met de omgeving op één
of meerdere stromen. Bij de industrie mikken we
in ieder geval op samenwerking op het vlak van
energie, omdat hiermee veel geld gemoeid is dat
het gebied uit stroomt. Ook het regionaal sluitenvan andere kringlopen biedt kansen.
Voor de landbouw richten we ons op de

*
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samenhang van betere bedrijfsvoering, natuuren landschapsontwikkeling en de ontwikkeling
van andere economische dragers zoals recreatie,
toerisme en streekproducten.

3. Wonen, werken en verblijven
Water zorgt sinds jaar en dag voor inkomsten en ontspanning voor mensen die in het gebied wonen, werken
of recreëren. Het water van het VZM nodigt nu niet uit tot een verblijf door de slechte waterkwaliteit en een
gebrek aan bestemmingen. De relaties tussen stad, water en ommeland, die door de Deltawerken zijn verstoord,
willen we via 'waterpoorten' herstellen. Dat zijn toegangspoorten tot het open water en het stelsel van kreken
en rivieren.

Doel: het gebied beter zichtbaar en beleefbaar (regiobranding) maken via goede verbindingen met andere
gebieden in de Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie.
Een duurzaam goede waterkwaliteit in het VZM, vergroting van het aantal bestemmingen, verbeteren van de
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de overgangen van water en land. Substantieel meer overnachtingen
in het gebied, met toename van meerdaags verblijf en het gemiddelde bestedingsniveau.

Het gebiedsperspectief van Waterpoort is een vergezicht dat dient als inspiratiebron. Een
uitnodiging en uitgestoken hand aan partijen om aan mee te werken. Het perspectief
verbeeldt de ontwikkeling 'die al in het gebied besloten ligt'. Het zoomt in op de kleine
maar betekenisvolle details én zoomt uit naar het grote verhaal.
Om gezamenlijk invulling te geven aan het perspectief voor Waterpoort hebben we
doelen geformuleerd die passen bij het karakter van het gebied: de Waterwaarden.
4. Natuur: kreken, slikken en gorzen
Het zoete water levert via het stelsel van rivieren
en kreken een bijdrage aan de waardevolle natuur
in het gebied. Deze waarde kan nog groter worden
door meer diversiteit en een meer natuurlijke
invulling.
Op Europese schaal bezien zijn deze brakke
overgangsgebieden zeer uniek. Een zout deltawater
zal voor natuur en menselijk medegebruik veel
waardevoller zijn omdat het een bijdrage levert aan
de ontwikkeling van zoute onderwater-ecosystemen.
Op land ontstaan zoet-zoutovergangen die een
belangrijke bijdrage leveren aan het leefgebied van
vogels en vissen. Versterking van de nu nog
kwetsbare deltanatuur zal er ook toe leiden dat de
'ontwikkelruimte' voor medegebruik en econo¬
mische initiatieven toeneemt.

Doel: Vergroting van het oppervlak intergetijdengebieden en het realiseren van een robuust
zoetwatersysteem als uitwerking van de krekenvisie
West-Brabant in de periode 2015-2030.

5. De as Rotterdam-Antwerpen
De vaarwegen en sluizencomplexen in
Waterpoort zijn van grote waarde voor
de scheepvaart. Moerdijk en Bergen
op Zoom fungeren als belangrijke hubs

binnen het havencomplex van de Delta.
Vanuit de volwaardige zeehaven van
Moerdijk leiden transportverbindingen
naar het achterland via weg, water, spoor
en buisleidingen.
Met de openstelling van de A4 tussen
Bergen op Zoom en Dinteloord in 2015
wordt de verbinding tussen Antwerpen
en Rotterdam sneller en directer. Zo
wordt het gebied beter bereikbaar en
toegankelijk voor mensen uit Vlaanderen
en de Randstad. Een dynamisch VZM
fungeert als vliegwiel voor de spin-off van
de nieuwe A4 en andersom.

Doel: VZM en Schelde-Rijnkanaal als
ontwikkelas voor scheepvaart moet ten
minste op peil blijven en de directe waarde
voor het gebied wordt vergroot door
ontwikkeling van de maritieme sector.
Gebied beter bereikbaar en toegankelijk
maken voor een grotere groep potentiële
werknemers, toeristen en recreanten met
behulp van de doortrekking van de A4.

6. Meer ruimte voor waterberging
Het VZM wordt ingezet voor waterberging, waardoor Dordrecht en de Randstad droge voeten kunnen
houden. Het zou goed zijn als er, naast het VZM, ook in de Grevelingen tijdelijk rivierwater kan worden
opgeslagen in de zeldzame situatie dat de grote rivieren veel water afvoeren. Dit vermindert de impact van
waterberging op de omgeving van het VZM. De gekoppelde bekkens maken het Deltasysteem ecologisch
en hydrologisch nog robuuster. Dit biedt ook extra bescherming voor het (deels buitendijks gelegen)
industrieterrein Moerdijk.
Tegelijkertijd wordt in de Brouwersdam een getijdecentrale gebouwd die eventuele grote hoeveelheden
rivierwater naar de Noordzee kan pompen.

Doel: het Volkerakalswaterbergingsgebied laten dienen in combinatie met waterberging op de Grevelingen.
Hierdoor ontstaan elders lagere waterstanden (1,5 meter in plaats van 2,3 meter).

Lerend werken
Waterpoort stimuleert nieuwe ontwikkelingen met de kwaliteiten en potenties die al
in de streek aanwezig zijn. Het gaat erom dat je als burger, ondernemer, ambtenaar of
bestuurder je eigen belang formuleert, initiatief neemt en anderen zover krijgt jou te
steunen. Dat moeten we met zijn allen oefenen. Waterpoort zorgt voor de infrastructuur,
de communicatie en het ontsluiten, vasthouden en hergebruiken van gebiedskennis.
Regionaal loket en atelier
Voor de gezonde ontwikkeling van
Waterpoort hebben we ondernemers en
burgers nodig die initiatieven nemen en
actief aan de slag gaan. Het loket biedt
initiatiefnemers snel duidelijkheid of iets wel
of niet kan. Daarnaast helpen we kansrijke
initiatieven verder met Waterpoortateliers
en Innovatieteams.

Bewonerscafés
Ontwikkelen doe je samen, in
een open setting.

ÿ

Waterpoort Academy

Cursus Gastheerschap
Geen betere promotie van de streek dan door
mensen uit die streek zelf, gepassioneerd en
met veel kennis van het gebied.

Nieuwe vaardigheden leren aan de hand
van de eigen praktijk is de idee achter de
Masterclasses Gebiedsontwikkeling. Hoe is je
eigen belang aantrekkelijk voor anderen?

Verbinding met onderwijs en bedrijfsleven
Goeree-Overflakkee

gemeente

ÿ

Moerdijk
ZLTO
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2e fase bestuurlijke consultatie Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

verzonden:

Middelburg,

Geachte heer Weber,
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid in het kader van de 2e bestuurlijke consultatie onze visie te
geven op de voorkeurs strategieën van de Zuidwestelijke Delta. Onze visie moet gezien worden in samen¬
hang met de schriftelijke reactie, die wij u op 26 februari j.l. stuurden, naar aanleiding van de 1s,e bestuurlijke
consultatie. Dat betekent, dat de schriftelijke reactie van februari onverkort van kracht blijft, tenzij in de huidi¬
ge reactie nadrukkelijk iets anders vermeld wordt.
Op 16 mei 2014 wordt deze reactie besproken in onze Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water (REW).
Mocht dit leiden tot gewijzigde of aanvullende standpunten, dan zal Gedeputeerde Schönknecht dit melden
in de vergadering van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta van 22 mei a.s
Op 26 mei 2014 zal PS een besluit nemen over ons standpunt en de financiële bijdrage van de provincie
Zeeland aan de zoetwatermaatregelen gekoppeld aan de Rijksstructuurvisie Grevelingen VolkerakZoommeer en het Deltaprogramma Zoetwater en aan de suppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde.
Wij zullen u op de hoogte stellen van de besluiten van onze Provinciale Staten, zodat u die kunt inbrengen in
de vergadering van de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma van 4 juni aanstaande. Wij zullen ook de
Deltacommissaris op de hoogte stellen van het Statenbesluit.

Bij onze standpuntbepaling hebben wij ons laten leiden door het streven naar een veilige, economisch vitale
en ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke Delta, zoals dat breed is onderschreven door de Stuurgroep
Zuidwestelijke Delta en een breed palet van maatschappelijke partijen in de Zuidwestelijke Delta. Dat houdt
in, dat wij zoveel mogelijk tot integrale oplossingen willen komen voor de opgaven, die er in deze regio lig¬
gen. Hoewel waterveiligheid een "conditio sine qua non" is, willen wij dat die gegarandeerd wordt op een
wijze die niet ten koste gaat van de ecologische waterkwaliteit en de economie, maar juist daaraan ten goe¬
de komt en waar mogelijk de schaduwkanten van de Deltawerken wegneemt.
Deltabeslissinq waterveiliqheid

Zeeland steunt de risicobenadering, waarbij niet alleen de kans op, maar ook de gevolgen van overstromin¬
gen worden meegenomen. Om het risico zo klein mogelijk te houden zetten wij in op zo robuust mogelijke
primaire waterkeringen.
De eind april voor consultatie vrijgegeven tabel met normvoorstellen per dijkvak is op een aantal punten al
weer achterhaald. Wij zullen onze detailopmerkingen doorgeven aan de Werkgroep veiligheid en normering
van het DP Zuidwestelijke Delta, en ons in deze brief richten op de hoofdlijnen.

Grosso modo zijn wij content met de normvoorstellen voor onze regio. Er is aandacht voor kwetsbare loca¬
ties zoals de kerncentrale Borsele en relatief dichtbevolkte gebieden in kleine - en dus snel en diep vollo¬
pende - polders zoals bij Hansweert en Ritthem. De nieuwe norm is een overstromingskans; doorbraken
ontstaan niet alleen door te hoog water, ook onderlangs sijpelend water ("piping") en de stabiliteit van de
waterkering worden nu terecht als faalmechanismen meegenomen. Dankzij deze benadering krijgen nu ook
dijktrajecten van diepere polders langs de Oosterschelde en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen de scher¬
pere norm die ze verdienen.
Wij maken ons nog wel zorgen over het proces naar definitieve normvoorstellen voor trajecten waarmee conform afspraken in de informele Stuurgroep Veiligheid van 13 februari 2014 - inmiddels een aantal Lande¬
lijke Experteams aan de gang zouden moeten zijn. Bij deze herhalen wij onze argumenten tegen de norm¬
voorstellen voor deze trajecten:

•

Achterliggende regionale keringen - in Zeeland vaak droge zeedijken in de polder - kunnen gevol¬
gen reduceren. Bij bepaling van de normklasse van de primaire keringen is methodisch ervan uit ge¬
gaan dat regionale keringen en andere verhoogde elementen zoals spoordijken standzeker zijn. Re¬
gionale keringen hebben via de Provinciale Waterverordening weliswaar een bepaalde hoogtenorm,
maar zijn daar nooit op getoetst en beheerd. Er is dus geen garantie dat deze keringen functioneren
en de gevolgen daadwerkelijk beperken. Daarom is eerder al voorgesteld om bij de trajecten waar
deze - wellicht dus onterechte - gevolgenreductie speelt, veiligheidshalve een extra normklasse aan
de voorliggende primaire kering toe te kennen. Pas medio mei komt een Landelijk Expertteam toe
aan deze materie. Dit is zo laat, dat wij verwachten dat de resultaten niet meer meegenomen kun¬
nen worden in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Wij herhalen daarom ons verzoek om in deze Del¬
tabeslissing een extra normklasse toe te kennen aan de trajecten 26-1 (Kop van Schouwen), 26-2
(Zuidwestkust Schouwen), 28-1 (Noordkust Noord-Beveland), 30-2 (Zuidkust Zuid-Beveland) en 321 (Westkust Zeeuws-Vlaanderen).

•

Langs Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Veerse Meer liggen primaire c-keringen, die worden in¬
direct beschermd door voorliggende a/b-keringen. Door mogelijke waterberging op het VolkerakZoommeer wijzigen hier de hydraulische randvoorwaarden waarmee normen kunnen worden be¬
paald. De complexiteit van de wisselwerking tussen inzetfrequentie en faalkansen heeft tot op heden
helaas nog steeds geen normvoorstel opgeleverd, waar wij op kunnen reageren. Uit de tekst van de
Deltabeslissing Waterveiligheid blijkt dat de primaire c-keringen langs het Veerse Meer mogelijk af¬
gewaardeerd worden tot regionale waterkeringen. Daarmee wordt de provincie kaderstellend voor
normering en toetsing, en dit heeft voor ons de nodige financiële consequenties. Dit geldt mogelijk
nu ook voor de Grevelingen, omdat de optie voor waterberging hier niet langer open wordt gehou¬
den. Mede omdat het Landelijk Expertteam pas medio mei voor het eerst bij elkaar komt, gaan wij
er vanuit dat afwaardering van de primaire c-keringen langs Grevelingen en Veerse Meer niet "ver¬
pakt" wordt in de Deltabeslissing Waterveiligheid, maar haar eigen traject met inspraakmogelijkhe¬
den zal krijgen.

•

Eerder hebben wij een kanttekening geplaatst bij het lage normvoorstel van 1/1000 op het Westerscheldetraject 32-3 tussen Mosselbanken en Othene. Wij vermoeden dat de economische en milieu¬
schade van een overstroming van DOW-Chemical niet juist is meegenomen. Wij zijn daarom ver¬
heugd dat besloten is tot het opstellen van een second opinion. In dat kader willen wij ook aandacht
vragen voor overstromingsgevolgen door een falende (nieuwe) zeesluis bij Terneuzen. De voorge¬
stelde norm van 1/1000 voor het gehele traject verhoudt zich ons inziens niet tot de schade in de
Kanaalzone die op zal treden bij een maatgevende hoge waterstand op de Westerschelde.

Deltabeslissinq Ruimtelijke Adaptatie

De ambitie om Nederland in 2050 zoveel als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te richten kan in
ons "Land in Zee" op bijval rekenen. De door het Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering aangereik¬
te drietrapsraket van "weten" (analyseren waterrobuustheid), "willen" (adaptatiestrategie) en "werken" (be¬
leidsmatige & juridische borging) spreekt ons aan. Duurzame ruimtelijke ordening en water zijn kerntaken
van de provincies; wij gaan graag de uitdaging aan om vanuit deze verantwoordelijkheid een brug te slaan
naar het domein van waterveiligheid. Wij hechten echter nadrukkelijk aan onze eigen taken en bevoegdhe¬
den, en zien de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie dan ook vooral als een vrijwillig toepasbaar instrument.
Wat betreft de Watertoets zien wij er meerwaarde in om deze eerder in planprocessen in te zetten. Daardoor
kan er - meer dan nu - ook sprake zijn van een locatieafweging, in plaats van slechts een advies over mitige¬
rende maatregelen op inrichtingsniveau aan het einde van het planproces. Wij gaan ons de komende tijd
oriënteren op de wijze waarop wij deze nieuwe aanpak van (meerlaags)waterveiligheid willen meenemen in
actualisaties van ons Omgevingsplan Zeeland.
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Beslissing Zand

Zeeland onderschrijft de Beslissing Zand. Uitgangspunt is het op orde houden van de Basiskustlijn en het
mee laten groeien van het kustfundament met de zeespiegelstijging. Voor Zeeland is het belangrijk dat
daarbij de koppeling gemaakt wordt met ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Zeeland hecht er
dan ook veel waarde aan dat deze koppeling in de toekomst duurzaam gewaarborgd wordt, en dat er ook na
2020 voldoende zand beschikbaar is. In dat licht is het jammer dat in de integrale voorkeursstrategie van de
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het meegroeien met het kustfundament met de zeespiegel niet als principi¬
ële uitspraak terugkomt.
Wij hechten een groot belang aan het bestrijden van erosie in het intergetijdengebied van de Oosterschelde.
Naar verwachting zullen wij dit najaar op het BO MIRT afspraken kunnen maken over de benodigde zandsuppleties op de Roggenplaat. In aansluiting op de Oosterschelde is het goed om te zien dat er zowel in de
Beslissing Zand, als de Integrale Voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta, ook aandacht komt voor
andere halfopen danwel gesloten bekkens van de Zuidwestelijke Delta namelijk in de vorm van een sedimentbalansanalyse voor het Haringvliet, het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen.
Integrale Voorkeursstrateqie

van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta

In de Integrale Voorkeursstrategie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta wordt geschreven op welke wijze
de Stuurgroep de Deltabeslissingen in de Zuidwestelijke Delta wil realiseren. Voorop staat de nadruk op de
integrale benadering, waarin wij ons volledig kunnen vinden.
Voorkeursstrategie Veiligheid
In de integrale voorkeursstrategie van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta wordt aangegeven dat bij de uit¬
voering van het nHWBP aandacht zal zijn voor innovatieve dijken. Ook in de voorkeursstrategie Kust is een
dergelijke multifunctionele benadering van de waterkering uitgangspunt, zelfs wanneer er op korte termijn
geen veiligheidsopgave is. Voor ruimtelijke ontwikkelingen op korte of middellange termijn, dienen keuzes
gemaakt te worden voor uitvoering van een veiligheidsopgave in de toekomst. Dit speelt bij een aantal Pa¬
rels langs de Zeeuwse kust. Het zou goed zijn om dit onderwerp ook binnen de voorkeursstrategie van de
Zuidwestelijke Delta aan te stippen, zodat het op meerdere plaatsen geborgd is.
Voorkeursstrategie Zoetwater
In hoofdlijnen kunnen wij verwijzen naar onze eerdere reactie waarin wij uitgaan van een gegarandeerd
aanbod op hetzelfde niveau voor een betaalbare prijs. Dit laatste is u al op verzoek van onze Statencommis¬
sie REW kenbaar gemaakt in een brief van onze gedeputeerde Schönknecht d.d. 1 april 2014 In aanvulling
daarop maken we u er attent op, dat wij op 26 mei a.s. ons voorstel m.b.t. een bijdrage aan de compense¬
rende maatregelen bij een zout Volkerak-Zoommeer ter vaststelling zullen voorstellen aan onze Provinciale
Staten. Het betreft een bijdrage aan de maatregelen, die nodig zijn om de zoetwatervoorziening naarTholen,
St. Philipsland en de Reigersbergsche Polder mogelijk te blijven maken in het geval het Volkerak-Zoommeer
zout wordt. Wij koppelen deze bijdrage nadrukkelijk aan de voorwaarde, dat het meer zout wordt, omdat
naar onze mening een zout en dus gezond Volkerak-Zoommeer een voorwaarde is voor een gezonde eco¬
nomische ontwikkeling in en rond het meer.
Het voorstel heeft daarnaast betrekking op onze bijdrage aan het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwa¬
ter in gebieden zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem.
Voorkeursstrategie voor de individuele Deltawateren.
Al jaren maken wij ons zorgen over de schaduwkanten van de Deltawerken. Met de huidige inzichten kun¬
nen we stellen, dat het nodig is om bij het nemen van maatregelen ten behoeve van de waterveiligheid een
integrale invalshoek te kiezen.
De kwaliteit van de Deltawateren is van grote invloed op de economische ontwikkeling op en rond deze wa¬
teren. We onderschrijven de constatering, dat er goede mogelijkheden zijn om waterveiligheid en zoetwater¬
voorziening te borgen en tegelijkertijd een economisch vitale en ecologisch veerkrachtige Delta dichter bij te
brengen. Dit vormt voor ons de uitdaging om met het Deltaprogramma de weeffouten van het eerste Delta¬
plan te herstellen.
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Wij willen nogmaals benadrukken, dat wij voorstander zijn van een zout Volkerak-Zoommeer. Dat
moge onder meer blijken uit het feit, dat wij besloten hebben mee te investeren in de Roode Vaart.
Deze investering evenals toekomstige daaraan gerelateerde investeringen, zullen naar onze over¬
tuiging ondanks het beeld dat uit de MKBA naar voren komt, voor ons pas vruchten afwerpen bij een
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zout Volkerak-Zoommeer. Een zout Volkerak-Zoommeer schept kansen voor de ontwikkeling van
het meer en het aangrenzende gebied en is daarom terecht een onderlegger voor het gebedspro¬
gramma Waterpoort.
Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer kan alleen als er een alternatieve zoetwatervoor¬
ziening is gecreëerd. Vanwege het belang voor de ontwikkeling van het gebied willen wij een bijdra¬
ge leveren aan de compenserende maatregelen, die daarvoor nodig zijn. We willen dan wel als
voorwaarde aan onze bijdrage verbinden, dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over het weer
zout maken van het meer. We onderschrijven het adagium " Eerst het zoet, dan het zout", maar be¬
ter ware het dit te formuleren als: "Eerst het zoet, maar dan ook het zout' . Wij zullen ons voorstel
dienaangaande op 26 mei ter vaststelling voorleggen aan onze Provinciale Staten.
Wij zijn tevens voorstander van herstel van het getij op de Grevelingen. De steeds verder oprukken¬
de zuurstofloosheid bedreigt niet alleen de ecologische waarden, maar evenzeer de daarmee ver¬
bonden recreatieve en economische functies van het meer, dat van groot belang is voor de bewo¬
ners in de stedenring rond het Deltagebied en ver daar buiten. Tevens bedreigt het de waarde die
het meer heeft voor de schelpdiervisserij. Het weer terugbrengen van getij biedt voor dit probleem
een afdoende oplossing. Door dit te combineren met een getijdencentrale kan een bijdrage geleverd
worden aan de ambities op het gebied van duurzame energie en kan Nederland weer een etalage
worden van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer.
Het Rijk maakt de integrale afweging met betrekking tot de majeure keuzes voor deze twee Deltawa¬
teren (zoet of zout Volkerak-Zoommeer; wel of geen getij op de Grevelingen; wel of niet berging van
rivierwater op de Grevelingen) in de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. Wij zijn
voorstander van een zout Volkerak-Zoommeer en de herintroductie van getij op de Grevelingen in
combinatie met een getijdencentrale. Wij vragen de besluitvorming zodanig te laten zijn, dat er vol¬
doende flexibiliteit blijft voor de marktpartijen om te participeren in de getijdencentrale. We zijn er ook
voorstander van om uiteindelijk te komen tot een verbinding van deze twee systemen door middel
van een open verbinding in de Grevelingendam.
Om de voorkeur van de drie provincies financieel perspectiefvol te maken werken zij aan een finan¬
cieringsstrategie. Daarbij dienen de economische baten voor de medefinanciering van de investe¬
ringen, die nodig zijn om de kwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer op de gewens¬
te orde te krijgen. Dit heeft geleid tot de voorgenomen oprichting van drie gebiedscooperaties. De
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft hierover en over het regionale bod m.b.t. de zoetwatervoor¬
ziening op 23 april j.l. met de minister van l&M gesproken. Geconcludeerd is, dat de komende tijd
samen alle creativiteit ingezet zal worden om tot een voor het Rijk haalbaar voorstel te komen.

We zijn verheugd, dat in het zelfde overleg de Minister en de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het er
over eens waren, dat het niet nodig is om de optie van waterberging op de Grevelingen open te hou¬
den en dat hiervoor dus geen ruimtelijke reservering nodig is. Daarmee is aan onze zorg tegemoet¬
gekomen, dat met een ruimtelijke reservering belemmeringen zouden worden opgeworpen voor po¬
tentiële investeerders.

Oosterschelde
Door de Stormvloedkering is een proces gestart, dat de intergetijdengebieden in de Oosterschelde
langzaam, maar zeker doet verdwijnen. Daarmee worden waarden bedreigd, die het besluit tot de
bouw van de stormvloedkering had willen beschermen. We kunnen dan ook achter de Ontwerp
Structuurvisie Zandhonger staan, die deze waarden doorzandsuppleties wil behouden. We willen er
dan ook voor pleiten, dat de Oosterschelde in het deelpogramma Kust deel gaat uitmaken van het
kustfundament, zodat de suppleties in de Oosterschelde onderdeel gaan uitmaken van het Nationale
suppletieprogramma. Tegelijkertijd willen wij er voor zorgen, dat de regio een overtuigend bod kan
doen met betrekking tot het eerste project, dat conform de Structuurvisie moet worden aangepakt:
de Roggenplaat. Wij hopen, dat mede door ons bod er een positief besluit genomen kan worden in
het BO Mirt van dit najaar.

Westerschelde(monding)
We ondersteunen de voorkeursstrategie van harte. Het is dringend noodzakelijk, dat onderzoek ge¬
daan wordt naar de mogelijkheden van morfologische ingrepen om de getijdegolf in de Westerschelde te dempen en tegelijkertijd door die ingrepen een bijdrage te leveren aan het creëren van de ge¬
wenste natuur in dit laatste estuarium in de Zuidwestelijke Delta. Daarnaast zal ook internationale
afstemming met Vlaanderen noodzakelijk worden, onder meer ten aanzien van het idee om eilanden
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voor de Vlaamse kust aan te leggen die golfaanval vanuit het noordwesten dempen. Ook de gedach¬
te om het project Vlaamse Baaien te combineren met een mogelijke verlegging van de toegang tot
de Westerschelde zal hierbij betrokken moeten worden.

Tenslotte
In de integrale voorkeursstrategie wordt een samenvattend overzicht gegeven van bestuurlijke uitspraken.
Volgens ons ontbreekt daarbij de uitspraak, dat wij vanuit de kracht van de regio, een constructieve bijdrage
willen leveren aan de opgaven, waar in eerste instantie het Rijk voor verantwoordelijk is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten,
, voorzitter

, secretaris
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Provincie Zeeland

documentnummer

zaaknummer

verwijsnummer

li

onderwerp

Provinciale bijdrage aan suppletie Roggenplaat

voorgesteld besluit

In 2016 en 2017 500.000€ per jaar te reserveren, zodat de provincie
in 2018 1 miljoen euro ter beschikking kan stellen voor de financiering
van de suppletie van de Roggenplaat. Dit onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, dat het Rijk de afspraken rond de decentralisatie van de
natuurgelden nakomt.

aanleiding

In het BO MIRT van november 2013 is afgesproken, dat de provincie
in het BO MIRT van 2014 met een voorstel zal komen voor de
financiering van de suppletie van de Roggenplaat. Uit de Ontwerp
Rijksstructuurvisie Zandhonger Oosterschelde blijkt, dat suppletie van
de intergetijde gebieden in de Oosterscheldede enige effectieve
manier is om de zandhonger in de Oosterschelde te bestrijden.
Daarbij heeft de Roggenplaat de meeste urgentie.
Het financieringsvoorstel wordt voorbereid samen met
Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde, Rijkswaterstaat,
Ministerie l&M en Ministerie EZ.

uiterste beslisdatum 4 maart 2014
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Beslisnota GS

Provincie Zeeland

overwegingen en advies
motivering besluit

De uitvoering van de suppletie van de Roggenplaat is voorzien in 2018. In de jaren 2016 en
2017 ontvangen de provincies 300 miljoen euro "decentrale natuurgelden" per jaar . De twee
jaren daarvoor (2014 en 2015) slechts 100 miljoen. Dit is alleen bestemd voor beheer en
PAS-maatregelen. De jaren vanaf 2018 ontvangen de provincies 200 miljoen per jaar,
waardoor er ruimte is voor ontwikkel opgaven. In de jaren 2016 en 2017 is er tijdelijk ruimte
om naast de ontwikkel opgaven 500.000 euro per jaar te reserveren voor een bijdrage aan
de Roggenplaat. Dit zou een provinciale bijdrage van in totaal 1 miljoen euro betekenen. Dit
kan alleen maar als EZ de afspraken over de decentrale natuurgelden nakomt.
aansluiting bij provinciale doelstellingen en/of beleid

Maatregelen in het kader van de zandhonger sluiten aan bij het Omgevingsplan.
bestuurlijke planning en doorlooptijd
indien van toepassing

Het is belangrijk, dat er op 23 april in het gesprek van de minister van l&M met de
Stuurgroep ZWDelta positieve voortgang te melden is op het vlak van de financiering van het
project Suppletie Roggenplaat.
In de aanloop daarnaartoe vindt op 3 april de Stuurgroep Zandhonger plaats. Als dan een
positief signaal over de provinciale bijdrage gegeven kan worden, zal dat bevorderlijk zijn
voor de "stemming" op 23 april.
Op 5 juni aanstaande is een bestuurlijke werkconferentie voorzien, waarin getracht zal
worden tot een afronding van het regionale bod te komen.
consequenties besluit

Financiële consequenties: In de jaren 2016 en 2017 500.000 euro per jaar reserveren voor
een bijdrage aan de Roggenplaat.
Juridische consequenties
personele consequenties en inhuur
Geen externe inhuur nodig.

inkoop & aanbesteding
Inkoop is conform inkoopbeleid.
communicatie en handhaving DG-karakter
Handhaven DG wegens de economische of financiële belangen van de provincie.

actieve informatieplicht PS
Niet naar PS

bijlagen
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Beslisnota GS

Provincie Zeeland

bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen (DG, alleen voor intern
gebruik)

Door Natuurmonumenten is een bijdrage van 300.000 euro toegezegd plus een bijdrage "in
kind" van 100.000 euro.
Tevens heeft Natuurmonumenten voor 25.000 euro een opdracht verleend om samen met
de provincie en Rijkswaterstaat een Europees Interreg voorstel op te stellen, waarvoor de
bijdrage van Natuurmonumenten, een eventuele bijdragen van de provincie en het Rijk als
cofinanciering kunnen dienen.
Wat de totale regionale bijdrage uiteindelijk kan worden (inclusief de Europese subsidie) is
op dit moment nog niet duidelijk. Binnenkort zal gestart worden met de voorbereiding van de
Europese aanvraag. In dat kader zijn de volgende waarnemingen van belang:
1. Vanuit l&M kwam het signaal, dat een regionale bijdrage van een derde te weinig is (niet
duidelijk is of dit een serieus signaal is of een inzet voor de onderhandeling);
2. Vanuit EZ kwam het signaal, dat men binnen dat ministerie serieus aan het zoeken is naar
een financiële bijdrage.
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