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Steenbergen, 28 november 2014 
  

gem eenteraad  

 
  Geachte heer / mevrouw, 
 

 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze zienswijze kenbaar te maken 

over de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 

 

In de eerste plaats zijn wij blij dat de minister heeft gekozen voor een zout Volkerak-

Zoommeer waardoor de waterkwaliteit zal toenemen en daardoor de economische 

potenties en de natuur van het Volkerak beter tot hun recht zullen komen. 

 

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de volgende. 

De agrarische sector, en dan met name de akkerbouw is een hele belangrijke 

bedrijfstak in onze gemeente. Onze gemeente heeft een enorm oppervlak aan 

landbouwareaal. Het grootste gedeelte daarvan ligt in poldergebied en ligt dus erg 

laag. Deze polders bestaan vrijwel geheel uit zeer vruchtbare kleigrond. Een aantal 

percelen behoren zelfs tot de beste akkerbouwgronden van ons land. Zodra het 

Volkerak-Zoommeer zout wordt ontstaat in onze gemeente een zoute kustlijn van 

ongeveer 20 kilometer. Genoemde landbouwgebieden mogen geen nadelige gevolgen 

hebben van het verzilten van het Volkerak-Zoommeer. Met name gaat het dan om 

zoutindringing en zoute kwel. Wij maken ons hier grote zorgen over. 

Naar onze mening wordt in het milieueffectrapport wel heel lichtvaardig geconstateerd 

dat zoutindringing en zoute kwel zullen worden ondervangen door terugvloeien van 

kwelwater in het Volkerak en door het doorspoelen van de sloten. Echte waarborgen 

ontbreken in de stukken. Hieraan bestaat wel behoefte. 

 

Graag vragen wij u extra aandacht te schenken aan deze onderwerpen en zouden wij 

graag meer garanties krijgen over de beperking van de nadelige gevolgen als gevolg 

van zoutindringing en zoute kwel. 
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Wij behouden ons het recht voor onze zienswijze nader aan te vullen. Wij verzoeken u 

ons een datum te stellen waarbinnen dit dient te geschieden. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De locosecretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

  

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos 
 

 

 


