
 

 
 
Motie 
 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 27 november 2014,  
 
behandelend het voorstel van het college:  Zienswijze Ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen 
Volkerak-Zoommeer, 
 
overwegende dat: 
 

uit waarnemingen van zowel recreatieondernemers als landbouwers blijkt dat de blauwalg 
die jaren lang aanwezig geweest is vrijwel  niet meer voorkomt op het  Volkerak-Zoommeer, 
zelfs zodanig dat zelfs dit jaar bij  zeer hoge watertemperaturen geen blauwalg werd 
aangetroffen;  
 
de natuur het probleem, al dan niet met behulp van de quaggamossel  zelf heeft opgelost 
waarbij blijkens de website van de rijksoverheid Helpdesk Water 
http://www.helpdeskwater.nl/algemene-onderdelen/structuur-pagina'/zoeken-
site/@36016/waterschap-zet /  met name het waterschap Brabantse Delta deze mosselen 
heeft uitgezet om met succes de blauwalgproblematiek te bestrijden; 
 
in het artikel:  Is er nog wel ecologische of economische noodzaak om het Volkerak-
Zoommeer te verzilten? van het “Integraal Waterbeheer” bij opleidinginstituut 
Wateropleidingen d.d. 23 april 2014 file:///C:/Users/ML/Downloads/artikel_groep_6_-
_volkerak_zoommeer.pdf  de navolgende conclusie is opgenomen:  
 

“Met de kennis die wij nu hebben, lijkt het ons de beste optie om het 
VolkerakZoommeer zoet te houden en de ecologische ontwikkeling nog een tijd 
verder te volgen. Het gebied is tenslotte niet voor niets aangewezen als Natura 2000 
gebied. Dit zou weer ongedaan gemaakt worden wanneer er weer zout water wordt 
toegelaten.”; 

 
mede gelet op het vorenstaande er onvoldoende zekerheid is dat verzilting van het 
Grevelingen Volkerak-Zoommeer zal leiden tot een duurzame oplossing van de blauwalg 
problematiek, voor zover deze problematiek nog aanwezig is of zou zijn; 
 
bovendien de problemen van blauwalg in de afgelopen periode van 1987 tot en met 2014 
significant zijn afgenomen; 
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verzilting onherroepelijk leidt tot verstoring en vernietiging van de na de verzoeting 
inmiddels ontstane kostbare natuurwaarden;  
 
de sportvisserij in het gebied gebaat is en pleit voor in stand houding van het zoet water 
systeem; 
 
de landbouwsector zonder grote investeringen thans gebruik kan maken van zoet water, 
waarbij na verzilting sprake zal zijn van inwerking van zoute kwel, waar over de intensiteit op 
dit moment feitelijk alleen maar kan worden gegist; 
 
het belang van de landbouwsector schadelijk kan worden beïnvloed na verzilting, waarbij het 
niche voordeel van teelten als zeekraal en lamsoor ondergeschikt is aan de meer traditionele 
teelt van gewassen als aardappelen, uien, suikerbieten,  tarwe etc,; 
 
bij verzilting de sluizen bij het Benedensas weer moeten worden gesloten en geschut moet 
worden, waardoor de waterrecreatie ernstig wordt benadeeld; 
 
mondiaal grote duurzaamheids inspanningen worden geleverd om de zoetwaterkwaliteit te 
verbeteren, tegen welke inspanning het verzilten van water van inmiddels goede kwaliteit 
een stap terug betekent; 
 
voor de financiering van verzilting, waarvoor een bedrag van niet minder dan € 260 miljoen 
gemeenschapsgeld nodig zal zijn,  nog grote onduidelijkheid bestaat omtrent de fondsen 
welke beschikbaar zijn; 
 
vaststellende dat het behoud van het huidige zoetwatersysteem in het  Volkerak-Zoommeer 
de beste waarborgen schept voor duurzame kwaliteit en voldoende kwantiteit voor 
landbouw, recreatie en toerisme, alsmede drinkwater voorziening; 
 
tevens vaststellende dat verzilting geen aantoonbare positieve effecten zal hebben op de 
leefbaarheid van de inwoners van de gemeente Steenbergen; 
 
draagt het college op zich onder vermelding van de hiervoor genoemde negatieve effecten 
in de zienswijze op de Ontwerp rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer,als 
zienswijze in te dienen dat het gemeentebestuur van de gemeente Steenbergen zich uitspreekt 
tegen de mogelijkheid van verzilting van het Volkerak-Zoommeer;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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