
Zuidwestelijke Delta
Oplossingen die zee én land laten gedijen

Zeeland heeft een kustlijn van 650 km. Het land ligt hier in zee! Deze bijzondere 
ligging in de Zuidwestelijke Delta brengt ons veel goeds en blijft ons uitdagen.
Water en de daarmee samenhangende dynamiek vormde voor veel sectoren en 
bedrijven een ontstaansgrond of reden van vestiging. 



Deze lobbysheet maakt onderdeel uit van het Zeeuws lobbydossier 2012

Van oudsher hebben we ons tegen de zee beschermd, onder andere door de Deltawerken. Door deze Deltawerken 
is het land veilig gesteld en heeft Nederland een toppositie verworven als het gaat om kennisontwikkeling en 
uitvoering van innovatieve kustverdediging, het omgaan met zandhonger et cetera. Onder andere als gevolg van de 
klimaatontwikkeling moeten we op nationaal en regionaal niveau alert blijven op onze waterveiligheid.

Maar deze kunstmatige ingrepen hebben ook schaduwzijden. De estuarine dynamiek is in een aantal voorheen 
open wateren verdwenen, met alle gevolgen van dien. Herstelmaatregelen zijn hard nodig om de kansen te kunnen 
verzilveren die kwalitatief goed water ons biedt. Zo kan herstel worden ingezet door terugbrengen van beperkt getij in 
de Grevelingen, door herstel van beperkt getij en het terug verzouten van Volkerak en Zoommeer, en door aanleg van 
een alternatieve zoetwatervoorziening naar die landbouwgebieden die niet over een eigen natuurlijke zoetwateraanvoer 
beschikken.

Deze herstelmaatregelen bieden kansen voor onder andere:
• Economische ontwikkeling (visserij, recreatie, gebieds- en stadsontwikkeling)
• Leveringszekerheid van kwalitatief goed landbouwwater
• Herstel van de estuariene dynamiek en natuur
• Energieopwekking met beperkt getij
• Kennisontwikkeling op gebied van innovatieve kustverdediging, opvang, opslag en hergebruik van zoet water,
 zilte teelten

Wat doet de Zuidwestelijke Delta
In de Zuidwestelijke Delta komen verantwoordelijkheden en taken van Rijk en regio samen. Krachtenbundeling is een 
voorwaarde om te kunnen investeren in oplossingen die, naast de zee, ook het land laten gedijen.

Wat vragen we van het Rijk
Van het Rijk vragen we herstel van de bestuurlijke besluitvormingsdynamiek om de kansen die er nu liggen te 
verzilveren zodat een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendige Delta voor de toekomst kan 
worden gerealiseerd en geborgd.

Duurzaam Nederland
Energieneutraal, klimaatbestendig en circulair zijn ook de pijlers van de gezamenlijke investeringsagenda van 
gemeenten, provincies en waterschappen voor een duurzaam Nederland. Wij vragen de rijksoverheid om zich met ons 
aan de aanpak van deze opgaven te committeren.

Contact: Henk de Vlaming, lobbyist • 06 - 28 90 40 63 • hd.de.vlaming@zeeland.nl

IPO, VNG en UvW hebben een lobbydossier gemaakt waarin gezamenlijke thema’s zijn benoemd. Hoe Zeeland daaraan bijdraagt leest u hier.


