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VERSLAG 

vervolgbijeenkomst regionale gebiedsontwikkeling en gebiedscoöperatie Krammer-Volkerak  

Datum  : donderdag 20 november 2014 

Tijd  : 13.30 tot 15.30 uur  

Locatie  : Restaurant Grevelingen  

 

Achtergrond 

Dit voorjaar hebben enkele bijeenkomsten over gebiedsontwikkeling in de Zuidwestelijke Delta 

plaatsgevonden. Mede op basis van de inbreng van de deelnemers is een Regionaal Bod 

vastgesteld met betrekking tot cofinanciering via gebiedscoöperaties van de maatregelen ter 

verbetering van de waterkwaliteit. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft dit Regionaal Bod op 

23 april jl. aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. In een vervolgoverleg met de 

minister op 2 juli jl. is geconstateerd dat er een voldoende financiële basis is voor een nadere 

uitwerking in de vorm van een bestuursconvenant. Dit convenant zou in maart 2015 moeten 

worden gesloten.  

Daarnaast heeft de ministerraad op 10 oktober jl. de ontwerpversie van de Rijksstructuurvisie 

Grevelingen/Volkerak-Zoommeer vastgesteld, met daarin besluiten ten aanzien van 

getijdenherstel op de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer.  

 

Deze actuele ontwikkelingen zijn aanleiding nu een vervolg te geven aan de eerdere gesprekken.  

 

Rijk en regio staan nu voor de taak om gezamenlijk het bestuursconvenant voor te bereiden 

waarin bekostiging en fasering verder wordt geconcretiseerd. Daarin vervullen de al eerder 

besproken gebiedscoöperaties een cruciale rol. Hiervoor worden per bekken een tweetal 

bijeenkomsten georganiseerd, waarvan deze bijeenkomst de eerste is. De tweede, meer 

uitwerkende sessie zal naar verwachting in januari 2015 plaatsvinden.  

 

Het centrale agendapunt is de nadere detaillering van de mogelijkheden waarmee de deelnemers 

via een gebiedscoöperatie kunnen en willen bijdragen aan het in het regionale bod geschetste 

perspectief.  

Deze bijeenkomst is de opmaat om met deelnemers bindende afspraken te kunnen maken op 

basis van een met deze inbreng doorgerekende business case. Hiervoor worden een beoogde 

structuur van uitvoeringsorganisatie, publiek opdrachtgeverschap, gebiedsfonds en 

gebiedscoöperaties ter bespreking voorgelegd.  

 

De discussietafel is een initiatief vanuit het Programma Gebiedsontwikkeling GVZ en wordt 

geleid door onafhankelijk voorzitter Jan Eikema.  
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Aanwezigen 

Ruben Akkermans (Provincie Zeeland) 

Niels Aten (Provincie Noord-Brabant) 

Martin van der Bijl (Provincie Noord-Brabant) 

Jan Eikema (voorzitter) 

Jan Hoogendoorn (Waterpoort) 

Pieter Hordijk (programma Gebiedsontwikkeling) 

Loes de Jong (Rijkswaterstaat) 

Ralph Joosse (Staatsbosbeheer) 

Aart de Kok (gemeente Steenbergen) 

Lennert Langerak (programma Gebiedsontwikkeling) 

Ton van Loon (gemeente Steenbergen) 

Frank Mous (VBC Grevelingen / Krammer-Volkerak) 

Suzanne Nederstigt (verslag) 

Chris Verwijs (provincie Zuid-Holland) 

Eric Vink (organisatie) 

Jan Zuidweg (gemeente Goeree-Overflakkee) 
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Opening 

Welkom door de voorzitter 

De voorzitter opent de bijeenkomst om 13.30 uur en geeft aan dat sommige aanwezigen eerder 

zullen vertrekken. Alle aanwezigen hebben een e-mail ontvangen met informatie.  

De voorzitter geeft aan dat er een voet tussen de deur is in Den Haag en daarover zal Pieter 

Hordijk een presentatie verzorgen. Aansluitend zal Niels Aten een presentatie verzorgen over het 

fenomeen gebiedscoöperatie en hoe wij daar tegenaan kijken. Daarna is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen en het geven van reacties. Tot slot vernemen wij graag de informatiebehoefte 

van de achterban dan wel bestuurders en wat het team daarin kan betekenen.  

 

Na een korte voorstelronde geeft de voorzitter het woord aan Pieter Hordijk.  

 

Toelichting stand van zaken en bestuurlijk momentum 

Pieter Hordijk vertelt dat op basis van vorige gesprekken input is geleverd voor het gesprek met 

de minister. Er zijn zgn. Bekkenboekjes gemaakt, waarvan exemplaren vanmiddag beschikbaar 

zijn. In de vorige gesprekken is met gemeenten en private organisaties gesproken over het 

fenomeen gebiedscoöperatie, waarna met elkaar het soort ontwikkelingsgang – wat zie je voor 

het gebied voor ogen – is afgestemd. Deze ontwikkelingsgang is globaal in het eerdergenoemde 

Bekkenboekje weergegeven.  

Parallel aan het proces is, ten behoeve van de Rijksstructuurvisie, de adviesgroep uitgebreid met 

gemeenten. Dat heeft geleid tot het boek ‘Verbonden Toekomst’.  

 

In de opmaat naar het gesprek met de minister op 23 april jl. hebben de ideeën over hoe het 

gebied kan worden ontwikkeld een rol gespeeld. Naar aanleiding van het overleg met de minister 

is een gespreksnotitie opgesteld waarover met elkaar is gesproken. Op basis van deze notitie zijn 

in het vervolggesprek met de minister op 2 juli jl. conclusies getrokken. Op voorspraak van de 

dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta wordt ook gekeken naar het bellenscherm dat niet in 

beroepsvaartsluis van de Krammersluis zal worden gehangen, maar direct in de Volkeraksluizen 

i.v.m. vermindering van de kosten.  

 

Het gesprek van 2 juli jl. was een bijzonder gesprek en de conclusie is dat de minister heeft 

aangegeven dat zij streeft naar getij op de Grevelingen en een zout Volkerak. Het is wel van 

belang te weten dat het een ingewikkeld traject is: een traject met go/no go momenten 

ingebouwd.   

 

Met de rekenbijdrage van de regio, provincies en het rijk is er 70 tot 80% zicht op de 

bekostiging. Hieruit blijkt dat we gezamenlijk op koers liggen en het voorstel van de regio is te 

proberen een bestuursconvenant te sluiten. Het streven is rondom 1 maart 2015 een 

bestuursconvenant te sluiten, waarin wij zoveel mogelijk koersafspraken maken.  

 

In de ministerraad is op 10 oktober de Rijksstructuurvisie vastgesteld. Ook als de 

Rijkstructuurvisie definitief wordt, blijft het ontwikkelingsperspectief in stand ondanks dat de 

bekostiging nog niet 100% is.  
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Inmiddels is Rijkstructuurvisie door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta bekeken en als de 

stuurgroep een besluit neemt, is dat vooral ook een besluit van diverse partijen. De zienswijze 

van de stuurgroep is verspreid en leidt tot ondersteuning vanuit de waterschapswereld, hetgeen 

betekent dat er commitment is.  

 

Normaalgesproken komt een project en het daarbij behorende programma pas door wanneer er 

zicht is op 100% bekostiging. Rijkswaterstaat heeft een oplossing bedacht door in dit soort 

langlopende processen meer met marktpartijen te ondernemen. Wij stellen ons voor dat we 

zullen samenwerken met marktpartijen in de gehele planuitwerking en daar zullen we ongeveer 

twee jaar voor moet uittrekken. In de planning van nu betekent dat 2016-2017, waarin het 

wordt uitgewerkt door publiek-private organisaties in een zgn. ontwikkelingsalliantie. Daarvoor 

moet in 2015 wel het een en ander gebeuren c.q. gedaan worden. In de presentatie van Pieter 

Hordijk (bij organisatie 2015) zijn afspraken genoemd die over het zoetwaterpakket gemaakt zijn. 

Deze zijn randvoorwaardelijk, want de bestuurders hebben aangegeven dat eerst en zoet en dan 

het zout geregeld moet worden. De bestuursovereenkomst is een afspraak tussen publieke 

partijen, namelijk het rijk, de drie provincies, de waterschappen en eventueel gemeenten . Er 

komt een gebiedsfonds, er worden drie gebiedscoöperaties opgericht en een gebiedsprogramma 

voor Volkerak-Zoommeer. Dit moet ertoe leiden dat met marktpartijen de zgn. 

alliantieontwikkelingen vormgegeven gaan worden. In het gebiedsfonds zit geld van het rijk, de 

provincies en andere publieke gevers om de verschillende maatregelen uit te voeren (gat in de 

Brouwersdam, het bellenscherm in de Volkeraksluizen, een gat in de Philipsdam, zoet-

zoutscheidingen bij de Mark en Dintel en andere zoutlekbestrijdende maatregelen).  

 

Vervolgens vertelt Pieter Hordijk over de organisatie na 2017: uitvoeringsorganisatie.  

Er zijn dan drie momenten van belang: rondom maart 2015 wordt een bestuursovereenkomst 

gesloten en aan het eind van dat jaar wordt besloten welke partijen worden geselecteerd voor de 

uitwerking van het maatregelpakket en tegen welk bedrag. Met deze private partijen worden de 

plannen verder uitgewerkt en de kosten verder gepreciseerd. Op basis daarvan zal rond 2017/18 

een besluit worden genomen in welke fasering de uitvoering van het maatregelpakket zal 

plaatsvinden. 

Pieter Hordijk verwijst naar wat in de zomer is aangegeven door private partijen: handig 

organiseren zodat wat risico is weg te schrappen. Het rijk is gehouden om binnen haar begroting 

te opereren en dat wordt getoetst aan de hand van parameters.  

Genoemde momenten zijn heel belangrijk voor de go/no go beslissing. Het rijk moet op het 

moment dat gegund gaat worden wel weten of het haalbaar is. Het ingewikkelde proces moet 

uitgelegd worden aan het departement, waaronder financiën. Dat is de spanning waarin de 

gebiedscoöperatie moet opereren. Niels Aten zal straks verder ingaan op het aantal meegegeven 

doelstellingen. Via de gebiedscoöperatie zal op basis van vrijwilligheid worden bijgedragen aan de 

bekostiging, vanuit de waardecreatie die door het realiseren van de maatregelen zal ontstaan. 

Daarbij wordt de financiële bijdrage dus pas afgedragen, wanneer de bekostiging al heeft 

plaatsgevonden. Dat is al in de business case opgenomen en in de €160 miljoen die bij de 

minister zijn gedekt.  
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Gelegenheid voor procedurele vragen 

De voorzitter bedankt Pieter Hordijk en vraagt de aanwezigen naar een reactie. 

 

Ralph Joosse merkt op dat in de presentatie van Pieter Hordijk bij de organisatie in 2016-2017 

de gebiedscoöperaties niet wordt genoemd. 

Pieter Hordijk geeft aan dat dat wel had gemoeten. Er is een tijd een discussie geweest, ook met 

private partijen in het kader van een aanbesteding. Die scheiding moeten we heel nadrukkelijk 

leggen, omdat deze private partijen ook partijen in de uitvoering zijn. Pieter Hordijk noemt als 

voorbeeld Boskalis: het aanleggen van een eiland in hun voorstellen staat los van de 

aanbesteding. Boskalis kan dit wel doen als lid van de gebiedscoöperatie. 

 

De betreffende sheet uit de presentatie dient er als volgt uit te zien: 

 

 

Pieter Hordijk vraagt Jan Hoogendoorn of er aanvullingen zijn vanuit Waterpoort.  

Jan Hoogendoorn geeft aan dat er nog geen aanvullingen zijn.  

 

De voorzitter verwijst naar het vraagteken achter gemeenten in de sheet ‘Organisatie 2015’ en 

geeft aan dat Niels Aten in zijn presentatie nader zal ingaan op o.a. de positie van gemeenten. 

Het is mogelijk dat gemeenten ook publiek opdrachtgever te worden. De voorzitter vraagt waar 

de gemeenten dan aan moeten voldoen. 

Pieter Hordijk geeft aan dat dan de gemeenten ook een financiële bijdrage zal moeten leveren, 

want wie bepaalt moet ook betalen. Het vraagteken is opgenomen in verband met het plan van 

aanpak dat is besproken in de stuurgroep ZWD.  
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In het plan van aanpak was namelijk opgenomen dat gemeenten niet moeten worden 

lastiggevallen met financiële bijdragen, maar wel een belangrijke rol spelen in de 

gebiedscoöperaties. Vervolgens werd door de gemeentelijke vertegenwoordiger aangegeven dat 

gemeenten graag aan de opdrachtgeverskant willen zitten, omdat het gemeentelijk territorium 

betreft. We hebben daarop aangegeven dat het onderzocht moet worden, vandaar het 

vraagteken.  

 

De voorzitter merkt op dat er gesproken is over tendering. Volgens de programmering wordt in 

2015 de keuze gemaakt voor een private partij / de private partijen om daarmee een echt beeld 

te krijgen van wat ‘werk met werk maken’ gaat kosten, waarmee risico’s etc. – die in de 

ramingen van Rijkswaterstaat zijn opgenomen – verminderd kunnen worden. Komt er in 2017-

2018 nogmaals een tender voor de uitvoering van het werk? Met andere woorden: als je in het 

voorstadium betrokken bent, krijg je dan ook de tender? 

Pieter Hordijk geeft aan dat dat niet de bedoeling is. In 2015 wordt de publieke tenderorganisatie 

gevormd. Eind 2015 moet, op basis van de aanbesteding begin 2016, bezien worden wie of 

welke partijen de gelukkigen zijn. Samen met die private partijen, die naast de publieke partijen 

de alliantieorganisatie aansturen, zullen de plannen verder ontwikkeld worden opdat zij rondom 

2017-2018 de beslissing kunnen nemen over hoe de uitvoering gaat plaatsvinden.  

Dat is ook het ingewikkelde van dit traject en er wordt een advocaat ingevlogen om ervoor te 

zorgen dat iedereen het begrijpt en er geen risicoclaims volgen.  

Niels Aten vult daarop aan dat de selectie van marktpartijen in 2015 zal plaatsvinden.  

 

De voorzitter merkt op dat het natuurlijk wel geborgd moet zijn dat de 20% aftrek van kosten 

ook daadwerkelijk kan plaatsvinden.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Niels Aten.  

 

Toelichting structuur voor samenwerking en betrokkenheid gebiedspartijen bij  

Bestuurlijke Overeenkomst 

Niels Aten verwijst naar de vraag van Jan Hoogendoorn als het gaat om de maatregelen voor een 

zout Volkerak: de doorlaat in de Brouwersdam, inlaat Philipsdam, zoet/zout sluizen Volkerak, 

Mark en Dintel. Dat is het basispakket waar het in de maatregelen om gaat. Het gaat nog niet 

om de wensen: getijcentrale, verdiepen van de Binnenschelde bij Bergen op Zoom en het 

verbinden van de Binnenschelde met het Zoommeer. Er zal gekeken moeten worden of de 

wensen kunnen worden meegenomen in de tenderprocedure. Het gaat vooral om de 

maatregelen.  

De getijcentrale en Binnenschelde zijn optioneel en als dat gefinancierd kan worden, wordt het 

toegevoegd.  

 

Niels Aten licht het overzicht van de kosten van de vier maatregelen toe.  

Marktpartijen hebben in de pre-marktverkenning gezegd dat synergievoordeel te behalen is als 

het als een programma wordt aangeboden. De kosten zullen dan €160 miljoen bedragen.  
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Op de vraag hoe dat te bekostigen wordt gekeken naar een aantal publieke bijdragen: ministerie 

van IenM, provincies en we mikken ook op EU geld. Omdat er waarde wordt gecreëerd in het 

gebied, is het idee dat een deel daarvan wordt gebruikt voor het programma.  

 

Vanuit het gebied zou een bruto bijdrage van €76 miljoen moeten kunnen vloeien.  

€54 miljoen is bestemd om de investering terug te betalen en €22 miljoen om onderhoud voor de 

komende 20 jaar te doen. Daarmee is ook belangrijk financieringsprobleem opgelost t.a.v. 

onderhoud.  

 

Jan Hoogendoorn verwijst naar de lening van €15 miljoen voor gebiedsontwikkeling Krammer-

Volkerak en merkt op dat Grevelingen iets dergelijks niet heeft. 

Niels Aten geeft aan dat er in feite een financieel vraagstuk bestaat voor Grevelingen én 

Krammer-Volkerak. Pas na het gesprek met de minister is aangegeven dat er samen met de 

markt gekeken moet worden naar een oplossing voor het financieringsvraagstuk.  

Niels noemt DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) contracten; een andere manier van het 

doen van betalingen. Het hangt af van het precieze contract wat je op de markt gaat zetten.  

Het is nog maar de vraag of €15 miljoen op die manier ingebracht moet worden en hoe het er 

precies uit zal zien. De financieringskwestie geldt dus ook voor de Grevelingen.  

Pieter Hordijk vult aan dat we nu uitgaan van één programma van projecten in plaats van 

projecten. als openingen in dammen en zoutlekbestrijdende maatregelen. 

Niels Aten merkt ten aanzien van een gebiedscoöperatie op dat de waardecreatie in het gebied 

uiteindelijk wordt verzilverd door commerciële partijen. Voor wat, hoort wat. Dus op het moment 

dat kansen ontstaan voor commerciële partijen, dan is het ook echt nodig dat we er wat voor 

terug vragen. Dat kan worden georganiseerd binnen de gebiedscoöperatie. We zijn nog steeds op 

zoek naar hoe dat juridisch ingepast kan worden. Het doel van de entiteit gebiedscoöperatie 

bestaat uit het organiseren van draagvlak (ook bij commerciële bedrijven), het bijeenbrengen van 

bijdrage aan bekostiging en klankbord bij uitvoeren van maatregelen i.v.m. waardemaximalisatie. 

Hoe meer commerciële partijen betrokken zijn, hoe beter het gedaan kan worden. Na de 

uitvoering van de maatregelen krijgt de gebiedscoöperatie een rol bij de verdere ontwikkeling van 

het gebied.  

 

Door nieuwe kansen voor exploitatie te bieden door bijvoorbeeld nieuwe vestigings- of 

exploitatierechten te koppelen aan de bijdrage aan de coöperatie, verkrijg je opbrengsten die naar 

de coöperatie versluisd kunnen worden. Op die manier komen de gelden bijeen om de schulden 

terug te betalen. Het betreft bijvoorbeeld schelpdier- en kreeftenteelt: een systeem van afdracht 

aan de coöperatie op basis van het verstrekken van visrechten.  

Ten aanzien van de waterrecreatie merkt Niels Aten op dat een exploitant lid wordt van de 

coöperatie en via een afdrachtsysteem – dat op gemeentelijk of provinciaal niveau ingericht moet 

worden – afdraagt. Hetzelfde geldt voor vastgoedontwikkelingen.  

  

Hoe dit organisatorisch, juridisch en economisch in het vat gegoten moet worden, moet nog 

onderzocht worden. Het is niet realistisch om dat voor 1 maart 2015 rond te hebben, maar het is 

wel van belang dat we een idee hebben hoe we dit moeten doen.  
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Gelegenheid voor inhoudelijke vragen 

De voorzitter bedankt Niels Aten voor zijn bijdrage en geeft de aanwezigen gelegenheid tot het 

stellen van inhoudelijke vragen. 

 

Frank Mous benadrukt het belang van concreetheid en vraagt naar de juridische haalbaarheid.  

Is het realiseerbaar of is het een utopie die we nastreven? Het fundament moet gestoeld zijn op 

realiseerbaarheid. 

Pieter Hordijk geeft aan dat het nu op basis van vrijwilligheid gaat. Dat geldt nog steeds en dat is 

juridisch altijd te organiseren. We voeren nu deze gesprekken, omdat dit wel het momentum is 

waarop private partijen moeten toezeggen dat ze willen deelnemen. De wedervraag is of we de 

zgn. free riders kunnen weren van de ontwikkelingen. Het is een ingewikkeld proces en Pieter 

Hordijk ziet wel mogelijkheden om free riders te weren. Op basis van gesprekken met EZ zou het 

mogelijk moeten zijn om concurrenten te kunnen weren die niet zouden willen meebetalen. 

Als  de schelpdierensector zegt dat ze markt verleggen naar Frankrijk, dan is het einde oefening. 

Het is een kwestie van gelijk oversteken. Vanuit de overheid: borging, juridisch voor elkaar, etc.  

Vanuit de sector: bepalen of ze het wel of niet zien zitten. 

Vervolgens is het een kwestie van gelijk oversteken.  

 

 

De voorzitter vat samen dat het dus geen droombeeld is, maar het moet wel geborgd worden. 

Het is nadrukkelijk een koers voor een nieuwe vorm van financieren. Als het op de traditionele 

manier was gegaan, dan had de minister gezegd dat het niet door gaat.  

Niels Aten vult daarop aan: realiseren doen we met z’n allen. We zullen dus met elkaar moeten 

bekijken welke koers we inzetten om het realiseerbaar te maken.  

 

Jan Hoogendoorn vraagt of ondernemers dus vooral deelnemers aan de gebiedscoöperatie 

moeten worden en als het helemaal afbetaald is, de coöperatie zal ophouden te bestaan.  

Volgens Niels Aten moet men dat zelf bepalen.  

Jan Hoogendoorn merkt op dat het vooral om de overtuiging gaat: het doel dient heel concreet 

omschreven te zijn. Er moet een heel duidelijk, gemeenschappelijk doel zijn.  

Jan Hoogendoorn benadrukt dat vooral het zakelijk belang goed omschreven moet zijn. 

 

Ralph Joosse merkt op dat als een gebiedscoöperatie alleen in het leven wordt geroepen om 

grote maatregelen te financieren die normaal door het rijk worden gedaan, dan zou het kunnen 

zijn dat een aantal ondernemers aan het meer niet willen meedoen en een heleboel denken ‘laten 

we het maar wel doen’. Hoe voorkom je dat de afhakers gewoon meedraaien, terwijl ze niet 

betalen? Het is dus van belang heel duidelijk aan te geven waarvoor de gebiedscoöperatie 

bedoeld is en aan te geven wat het voordeel is mee te draaien, ook als grote projecten zijn 

uitgevoerdDe natuurorganisaties moeten de compenserende maatregelen voor natuur bekostigen 

en dat ziet niet iedereen.  

Niels Aten vult aan ‘en hoe ga je om met de achterdeur?’. Volgens Loes de Jong is het van 

belang dat als een ondernemer lid wordt, hij/zij dat voor het eigen belang doet.  
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De voorzitter merkt op dat de discussie erop neerkomt dat de coöperaties nog meer moeten 

worden neergezet vanuit de belangen van ondernemers. Op dit moment is dat vanzelfsprekend 

meer geredeneerd vanuit overheden, maar wil je de achterban meekrijgen dan moeten er wat 

andere accenten meegenomen worden.  

Jan Hoogendoorn benadrukt dat ondernemers die bezig zijn met kansontwikkeling goed in de 

gaten gehouden moeten worden, want die moet je aan boord zien te krijgen. Datzelfde geldt 

voor gemeenten. Volgens de voorzitter ligt daar een belangrijke rol voor de gemeenten, want het 

zijn de ondernemers die veelal gevestigd zijn in bepaalde gemeenten. Het taalgebruik moet juist 

zijn, maar ook de gemeenten moeten op dat vlak actiever worden.  

 

Pieter Hordijk vertelt dat er volgende week weer een oploop van Waterpoort plaatsvindt en daar 

staat de gebiedscoöperatie ook op de agenda. Dat is het moment om alle ondernemers in het 

gebied te wijzen op dat er nu kansen liggen: dit is het moment. 

 

Niels Aten vervolgt zijn presentatie en verwijst naar de beoogde deelnemers aan de publieke 

kant. Gebiedseigenaren in het bekken Krammer-Volkerak zijn: 

 Provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant 

 Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap 

 Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 

 Rijkswaterstaat 

 Gemeenten Goeree-Overflakkee, Moerdijk, Steenbergen en Tholen 

 

Voor de gebiedscoöperaties Grevelingen en Binnenschelde-Zoommeer geldt een zelfde 

redeneerlijn: gebiedseigenaren provincies, terreinbeheerders, RVB, RWS en de gemeenten. 

 

Loes de Jong zou daar nog commerciële partijen aan toegevoegd willen zien.  

 

Discussie en verdieping 

De voorzitter bedankt Niels Aten voor zijn presentatie en merkt op dat een aantal aspecten, met 

name hoe je de coöperatie presenteert richting gemeenten en commerciële partijen, een 

belangrijk punt van discussie is. De voorzitter vraagt naar een eerste (ambtelijke) reactie van 

vertegenwoordigers van gemeenten en merkt daarbij op dat er geen vertegenwoordigers 

aanwezig zijn vanuit Tholen en Moerdijk.  

 

Ton van Loon geeft aan dat het van veel facetten afhankelijk is. Als het principe van meerwaarde 

door zout aanwijsbaar is, zijn gemeentebesturen te bewegen. Ton van Loon ziet de gemeente 

Steenbergen niet zo gauw als opdrachtgever. Tijdens het gemeentelijk vooroverleg heeft Ton van 

Loon aangegeven dat er onderscheid is in de ontwikkelingen en hoe nauw dat gerelateerd is. 

Vooral nieuwe ontwikkelingen op het water worden iets moeilijker. De meerwaarde van zout 

dient dus goed overeen te komen. Ton van Loon voorziet dat hij het bestuur mee kan krijgen als 

het gaat om waardeverhoging van woningen, etc. Als we met z’n allen aan het zout willen 

bijdragen, dan wil de gemeente meedoen, maar dan wel bijdragen vanuit de aangetoonde 

meerwaarde en niet op voorhand.  
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Frank Mous verlaat de vergadering en de voorzitter bedankt hem voor zijn aanwezigheid.  

 

De voorzitter wijst op de organisatiefunctie van gemeenten, dus ook om bekendheid te geven 

aan het idee van een gebiedscoöperatie. Gemeenten hebben namelijk een goed beeld van 

ondernemers die eventueel zouden kunnen profiteren.  

Ton van Loon denkt dat de gemeente daaraan graag meewerkt en noemt als voorbeeld 

Waterpoort, waarin partijen elkaar kunnen versterken, hoe aan te pakken en ondernemers 

binden. Op dit moment zit er weinig, geen visserijsector, etc. Op een aantal gebieden zijn nog 

geen ondernemers gevonden. Die ondernemers zullen moeten ontstaan en goed moeten worden 

ontvangen en gefaciliteerd worden. Daarmee stimuleer je ze ook om deel te nemen in coöperatie, 

maar het betreft vooralsnog een experimentele fase.  

De voorzitter vraagt Ton van Loon of hij wel ruime kansen voor horeca en watergebonden 

activiteiten ziet in Steenbergen.  

Ton van Loon denkt van wel. Het is een mooi gebied. Wanneer binnen het Waterpoortgebied 

ontwikkeld wordt, zal het gebied overal wat aantrekkelijker worden. Het één versterkt het ander. 

Als het totale gebied versterkt, ziet Ton van Loon mogelijkheden.  

Aart de Kok vult aan dat er op dit moment niet veel is, dus er is veel ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen. Deze nieuwe initiatieven moeten worden gekoesterd en binnengehaald worden.  

 

Ralph Joosse vraagt of er een vereveningsfonds is in Brabant, een uitbreiding van de recreatieve 

component. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat een deel van het vereveningsgeld door de 

ondernemer zelf mag worden besteed en dat de helft in de gebiedscoöperatie wordt gestopt. 

Daarmee bied je de ondernemer mogelijkheden om zich te vestigen en draagt de ondernemer 

meteen bij aan de gebiedscoöperatie.  

Jan Hoogendoorn merkt op dat ondernemers zullen komen en een visie zullen ontwikkelen. Het is 

van belang – en dat moet ook goed in de gaten gehouden worden – dat gemeenten een zgn. 

‘nul’moment markeren en de ontwikkelingen zullen koppelen aan de opleving van het gebied.  

Daarnaast is er een complicerende factor, namelijk toeristenbelasting. Jan Hoogendoorn 

benadrukt dat het goed in de gaten gehouden moet worden dat dat gescheiden wordt. 

Volgens Ton van Loon is dat stapelen van geldelijke bijdragen mateloos irritant, waarop Ralph 

Joosse aanvult dat ondernemers van alles moeten betalen, waardoor ze zullen zeggen dat ze 

voorlopig niet zullen deelnemen aan een gebiedscoöperatie.  

Niels Aten geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar wat er al is.  

Jan Hoogendoorn merkt op dat er nu al wordt ‘binnengeharkt’, terwijl er nog niets is.  

Volgens Pieter Hordijk wordt er niets ‘binnengeharkt’. Dat gebeurt pas als waardecreatie is 

aangetoond. Het gebied staat er nu slechter voor dan het in 1987 was gesteld. RWS heeft 

allerlei strandjes en recreatievoorzieningen voorzien in dit deel. Dit is de kans voor ondernemers 

en dat is toch een beetje het adagium voor ondernemers. Je neemt nu je kans of het is weer 20 

jaar wachten. 

 

Jan Zuidweg verwijst naar zo’n zelfde situatie in Goeree-Overflakkee. Het belang van het goed 

informeren van gemeenteraden over gebiedscoöperaties spreekt Jan Zuidweg aan. 

10 
 



Zuidwestelijke Delta 
 
 

Gemeenteraden zullen snel in een modus schieten om andere financiers dan het rijk voor deze 

maatregelen te trekken.  

Pieter Hordijk merkt op dat als het alleen aan het rijk ligt er voorlopig niets zal gebeuren. De regio 

zal nu moeten laten zien dat ze het gebied willen ontwikkelen, dat geldt voor zowel publiek als 

privaat. Jan Hoogendoorn verwijst naar het ontwikkelde Waterpoort-manifest. We moeten er nu 

aan beginnen. Als het per gemeenteraad gebeurt, is dat wel het beste. Dit project wordt 

menens, maar ook Waterpoort wordt menens, omdat we nu starten met uitvoeren. Onder 

Waterpoort vallen de Brabantse, Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten. Schouwen-Duiveland 

zit er niet bij.  

 

Pieter Hordijk merkt op dat er steeds pogingen zijn gedaan om ook andere ondernemers te 

betrekken dan alleen de schelpdierensector. Het geeft Pieter Hordijk te denken dat er geen 

andere ondernemer in het gebied Krammer-Volkerak is te enthousiasmeren.  

 

Jan Hoogendoorn verwijst naar de boottocht in juni, waarin ondernemers hebben gezegd dat ze 

afhankelijk zijn van waterkwaliteit. Volgens Ralph Joosse is het voor ondernemers heel lastig als 

je ze niet goed kunt uitleggen wat ze allemaal moeten betalen. Het rijk zal moeten aangeven dat 

een deel van de belastingen in het gebied zal terugkomen. Er heerst veel onduidelijkheid. Er zijn 

besluiten genomen en ondernemers weten niet wat het kost en wat ze ervoor terugkrijgen. Er 

heerst een sfeer ‘eerst zien, dan geloven’. 

Jan Hoogendoorn merkt op dat het goed zou zijn als de toeristenbelasting in deze regio wordt 

afgezonderd voor dit project. Dan houd je het zuiver.  

 

Jan Zuidweg heeft tijdens de informatieavond over RSV gemerkt dat ondernemers problemen 

hebben met de maatregelen t.a.v. sluizen.  

Volgens Ton van Loon is blauwalg niet meer zo’n probleem, waardoor het voor ondernemers uit 

de regio niet meer van groot belang is.  

Loes de Jong merkt op dat het blauwalg-probleem misschien nu niet speelt, maar over een paar 

jaar zal het weer slecht zijn en daar gaat geen ondernemer fors op investeren.  

 

Niels Aten benadrukt dat het ook voor de gemeenten nu of nooit is. Dat is belangrijk om in 

gemeenteraden toe te lichten, ook de politiek-bestuurlijke discussie en hoe het zit met 

toeristenbelasting. 

 

De voorzitter verwijst naar de andere pijler: de maatschappelijke verankering. Daarin is ook een 

belangrijk rol voor de gemeente weggelegd. Wie ziet er vanuit de commerciële sector perspectief 

in? Daarbij zal de gemeente moeten helpen. De voorzitter adviseert te starten met facts & 

figures, de meest gestelde vragen in Jip- en Janneketaal. Weliswaar in afstemming met 

Waterpoort, maar als het maar gebeurt. Anders zijn we over drie maanden net zo ver als in maart 

2013. De pijler ‘verzamelfunctie gemeente’ zal toegevoegd moeten worden.  
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Jan Hoogendoorn vindt het goed om dit onderwerp te agenderen als vast agendapunt in 

commissies, omdat er dan aandacht voor blijft bestaan. Tot nu toe komt het voor dat raadsleden 

er niets van af weten. Als het op de agenda staat als een belangrijke, regionale ontwikkeling dan 

wordt de commissie er regelmatig mee geconfronteerd. Het is nuttig de voortgang van het 

project te delen, want zo blijven de gemeenteraden erbij betrokken.  

Jan Zuidweg merkt op dat er in Goeree-Overflakkee regelmatig voorlichting is gegeven vanuit 

RSV, waarbij Pieter Hordijk ook een keer aanwezig is gewest. Er is dus best wel aandacht voor.  

 

Pieter Hordijk memoreert dat Frank Mous volgende week een ledenvergadering heeft waar hij 

met vissers uit de regio zal spreken. Hij wil heel nadrukkelijk een vervolgoverleg met vissers en 

wil dan weten hoe men er in staat.  

Datzelfde geldt voor de recreatieontwikkeling. Volgende week is een oploop bij Waterpoort 

georganiseerd. Er moet nagedacht worden wat er gezamenlijk gedaan kan worden met het 

enthousiasme om het nu te gaan ontwikkelen. Het moet nu manifest worden, georganiseerd 

worden.  

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen/aanvullingen zijn naar aanleiding van de presentatie van 

Niels Aten.  

Volgens Chris Verwijs is de gedeputeerde heel enthousiast en druk bezig om € 10 miljoen bij 

elkaar te krijgen.  

Aart de Kok wil graag weten of er een opzet van facts & figures beschikbaar is.  

Volgens de voorzitter moet dat nog worden opgesteld. Het verzoek van de voorzitter is om Eric 

Vink en Lennert Langerak per e-mail te informeren over de onderwerpen waarmee je zit, of waar 

je de oppositie over hoort. De voorzitter stelt voor vervolgens een overleg te plannen om samen 

met Niels Aten en Pieter Hordijk een antwoord van 2 tot 3 regels te dichten.  

 

De voorzitter vraagt naar het zichtbare vervolg van activiteiten.  

Niels Aten kan zich voorstellen dat er een soort intergemeentelijke taskforce opgesteld wordt, 

waarin per gemeente een vertegenwoordiger zitting heeft die vragenlijsten opstelt voor facts & 

figures, inzicht geeft in het afdrachtensysteem en richting politiek de raad toespreekt. Daar 

moeten we echt met elkaar werk van gaan maken, waarmee we de omslag maken van een 

gemeente die vriendelijk aanhoort naar een gremium dat zich actief gaat inzetten voor de 

gebiedsontwikkeling. Dat is niet alleen afhankelijk van de gemeente, maar de gemeente is er wel 

een onderdeel van.  

De tweede belangrijke opgave is de maatschappelijke verankering, vanuit de boodschap dat dit is 

wat er kan gaan gebeuren als jullie bijdragen. Het is nu of nooit en we moeten met elkaar 

onderzoeken of we tot een pact kunnen komen.  

De voorzitter stelt voor Niels Aten e.e.a. te laten coördineren en Eric Vink erbij te betrekken voor 

de communicatie.  

 

Volgens Jan Hoogendoorn zijn het in PS allemaal gelopen races. 

Pieter Hordijk geeft aan dat er vertrouwen is dat ook Zeeland komt. Vervolgens willen de drie 

provincies dat er een rechtspersoon ontstaat. Pieter Hordijk verwijst naar de gebiedscoöperaties. 
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Dat zijn er drie. Krammer-Volkerak is in die zin interessant, omdat er nog weinig ontwikkeling is. 

Pieter Hordijk wijst op de achterstand ten opzichte van de ideeën in 1987. Dit is het moment om 

het been bij te trekken. Dat was ook ons verhaal bij de minister, omdat er nu een uitdaging ligt. 

De stuurgroep ZWD heeft aangegeven een voorstander te zijn, maar dan moet wel iedereen mee 

doen.  

 

Loes de Jong en Ralph Joosse verlaten de vergadering en de voorzitter bedankt hen voor de 

aanwezigheid en bijdrage.  

 

Pieter Hordijk vervolgt zijn relaas. De bestuursconvenant moet op 1 maart 2015 klaar zijn. Dat 

betekent niet dat de gebiedscoöperatie al geregeld moet zijn, maar we moeten wel verder zijn 

dan een jaar geleden.  

 

De voorzitter geeft aan dat er een aantal opgaven liggen, met name op het bord van Niels Aten 

en de gemeenten.  

 

De voorzitter stelt dan ook voor om in de tweede helft van januari een soortgelijk gesprek per 

bekken te voeren om daar te bezien wat er nu zoal is opgehaald t.b.v. aan de ene kant de 

bestuursovereenkomst en aan de andere kant de voortgang in het proces. Daar zal beoordeeld 

moeten worden hoever de gemeenten zijn t.o.v. de bestuursovereenkomst richting de minister. 

Ten aanzien van de financiering en de maatschappelijke verankering benadrukt de voorzitter dat 

op beide vlakken gemeenten met Niels Aten en Waterpoort stappen moeten zetten. Al was het 

maar beginnend bij hoe zit de problematiek, wat is kwetsbaar, wat hebben we nodig om in de 

besluitvorming verder te komen en het verder te laten leven. Dat moeten we in de eerste helft 

van december op de rit krijgen. En er moet snel een Q&A komen, waarna een ronde langs 

gemeenteraden ingepland kan worden. Vervolgens zal gekeken moeten worden naar de 

verschillende financieringsmodaliteiten (toeristenbelasting, etc.). 

Niels Aten werkt graag met verschillende varianten en berekeningen. Dat zal in een tweede 

bekkengesprek ‘opgehaald’ worden, maar dat gesprek kan pas plaatsvinden als de ronde langs 

gemeenteraden is geweest.  

 

Niels Aten merkt op dat we moeten bepalen wat we op welk moment moeten doen en wat 

hebben we nodig voor 1 maart a.s. We zullen moeten werken aan gemeentelijk en 

maatschappelijk draagvlak en met elkaar moeten vaststellen dat we ervoor gaan en daar dan ook 

diverse zaken voor gaan doen.  

 

De voorzitter stelt voor de conceptbestuursovereenkomst ook hier te laten terugkomen.  

 

Inhoudelijke conclusies en afspraken over vervolgstappen t.b.v. tweede bijeenkomst 

Pieter Hordijk geeft aan dat we tijdens de tweede bijeenkomst ruimte moeten creëren voor het 

doen van suggesties voor de bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst hoeft niet door 

gemeenten te worden ondertekend. Het oprichten van een gebiedscoöperatie kan pas na de 

bestuursovereenkomst plaatsvinden.  
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Van belang is: 

- Hoever zijn we in gemeentelijk – provinciaal denken (link moet worden getrokken hoe we 

verdiencapaciteit regelen nabij het meer). 

- Schelpdierensector op het meer: aparte afspraak na ledenvergadering. 

- Recreatieontwikkelingen op het meer (werkgroep met RVOB en terreinbeherende instanties 

zijn positief over Krammer-Volkerak). 

 

De voorzitter merkt op dat gebiedsontwikkeling vooral van de eerste overheid is, en dat is de 

gemeente. Waar we vandaag vooral over gesproken hebben is dat we moeten nadenken over de 

behoefte van de gemeente en wat men ervoor terugkrijgt. Dat is cruciaal. Vandaag is ook 

gesproken over de gebiedscoöperatie. Dat zal meer in de terminologie van ondernemers 

neergezet moeten worden. Op 4 en 11 december vinden de bijeenkomsten plaats voor 

respectievelijk de Grevelingen en Binnenschelde-Zoommeer.  

Eind januari / begin februari zullen de gemeenten, onder leiding van Niels Aten, laten zien wat zij 

hebben gedaan. Daarbij gaat het ook om de relevantie van de ontwikkelingen t.b.v. de 

bestuursovereenkomst.  

 

Jan Zuidweg zou graag zien dat de uitnodiging voor de tweede ronde eerder verstuurd wordt, 

waarop Niels Aten aangeeft dat de uitnodiging in de eerste week van december verwacht mag 

worden.  

 

Niels Aten merkt tot slot op dat hij het een goed voorstel vindt, omdat ook de visserij iets kan 

laten zien.  

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 15.10 uur. 

 

 

Bijlagen: 

- Presentatie ‘Realisering van Streefbeeld Grevelingen, Krammer-Volkerak en Zoommeer?’, 

Pieter Hordijk 

- Presentatie ‘Gebiedscoöperatie Grevelingen Volkerak-Zoommeer’, Niels Aten 
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Realisering van Streefbeeld 
Grevelingen, Krammer-Volkerak 
en Zoommeer ?

Bekkentafel Krammer-Volkerak
20 november 2014

Ir Pieter Hordijk MPA
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• Ambtelijk concept Rijksstructuurvisie Grevelingen V olkerak-Zoommeer: 
– Rijksprioriteit getij op de Grevelingen maar geen jaartal
– Monitoring Quaggamossel Volkerak-Zoommeer

• Programma van de regio.
– Geen prioriteit, wel fasering: Binnenschelde/Zoommeer 2015, 

getij Grevelingen 2020 en zout Volkerak-Zoommeer 2025 
– Gebiedscoöperatie: financiële bijdrage uit waardecreatie (GONS)
– Financiële bijdrage door de provincies ?
– Zoetwatervoorzieningen worden geregeld voor 2028 (Deltaplan)

• Afspraken: 
– Maximale creativiteit ( onderhoud, investeringen Bellenscherm en 3de kolk 

Krammersluizen, MIRT/begrotingsregels, etc.)
– Bijdrage uit de regio?
– Vervolggesprek

Gesprek Minister 23 april 2014 
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Gesprek Minister  2 juli 2014 / 
Structuurvisie in ontwerp vastgesteld

• Gezamenlijke gespreksnotitie van Rijk en Regio voor 2 juli 2014: 
– Minister kiest voor Getij op Grevelingen en Weer Zout op Volkerak-Zoommeer
– Projecten in een programma
– Geen verbinding Grevelingen – Krammer-Volkerak
– Naast gebiedscoöperaties ook een gebiedsfonds
– Rekenbijdragen van rijk en provincies
– 70 – 80 % zicht op bekostiging 
– Gezamenlijk het proces van Go /NoGo
– Per maart 2015 een Bestuursconvenant.

• MR 10 oktober 2014 ontwerp-Structuurvisie vastgeste ld
– Voorkeur voor Getij op Grevelingen en Weer zout op Volkerak-Zoommeer
– Zienswijze procedure tot 1 december 2014
– Binnen jaar zekerheid over bekostiging 
– Zienswijze Stuurgroep ZWD: waardering voor ontwerp-besluit
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Positie gemeenten 

• Gebiedscoöperatie
– Ontwikkelrechten private partijen in het meer worden gebonden door 

lidmaatschap van de gebiedscoöperatie met de verplichting tot een financiële 
bijdrage aan de bekostiging 

– Ontwikkelrechten private partijen op het land worden via de gemeente / 
provincie gebonden aan financieel bijdragen aan de bekostiging 

• Publiek Opdrachtgeverschap
– Rijk en provincies vormen het publiek opdrachtgeverschap.
– Financiële bijdragen in het Gebiedsfonds
– Zeggenschap van partijen naar rato van financiële bijdragen
– Gemeenten worden uitgenodigd hieraan mee te doen.
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Organisatie 2015    
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Organisatie 2016/17 
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Organisatie  na 2017 



Ontwikkelingsperspectief
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Gebiedscoöperaties
Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Bekkentafel Krammer-Volkerak

20 november 2014

Niels Aten
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Gebiedskaart
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Bestuursovereenkomst

Wat?
• procesafspraken: bekostiging en realisatie

Wie?
• rijk
• provincies
• waterschappen
• gemeenten?
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Bestuursovereenkomst

Planning
• bekostiging: 2015

• aanbesteden en uitwerken uitvoering maatregelen: 
2015-2017

• go/no go realisatie: 1 januari 2018
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Gebiedscoöperaties

Doel
• organiseren draagvlak
• bijeenbrengen bijdrage aan bekostiging
• klankbord bij uitvoering maatregelen 

(waardemaximalisatie)

Na uitvoering maatregelen:
• Rol bij verdere ontwikkeling van het gebied
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Verkrijgen opbrengsten

Principe:
• nieuw vestigings- of exploitatierecht koppelen aan 

bijdrage aan cooperatie

Het betreft:
• Schelpdier- en kreeftenteelt: systeem van afdracht aan 

coöperatie op basis van verstrekken visrechten;



11

Verkrijgen opbrengsten (2)

• Bieden van mogelijkheden tot waterrecreatie 
(jachthavenligplaatsen, waterski-activiteiten, 
duikactiviteiten, etc.): lidmaatschap exploitant 
coöperatie, afdracht direct door de exploitanten aan de 
coöperatie;

• Vastgoedontwikkeling aan/in het water: lidmaatschap 
coöperatie, afdracht direct door de ontwikkelaars aan de 
coöperatie

• Vastgoedontwikkeling nabij het water (met duidelijke 
relatie met zout en getij): afdracht aan gemeente, 
gemeente draagt af aan coöperatie.
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Beoogde deelnemers Grevelingen

• Provincies Zuid-Holland en Zeeland
• Staatsbosbeheer
• Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
• Rijkswaterstaat
• gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-

Duiveland
• Recreatieschap Grevelingen;
• Commerciële partijen
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Beoogde deelnemers Krammer-V’rak

• Provincies Zuid-Holland, Zeeland en Brabant
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zeeuws 

Landschap
• Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
• Rijkswaterstaat
• gemeenten Goeree-Overflakkee, Moerdijk, 

Steenbergen en Tholen
• Commerciële partijen
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Beoogde deelnemers Zoommeer

• Provincies Zeeland en Brabant
• Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Zeeuws 

Landschap
• Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
• Rijkswaterstaat
• gemeenten Bergen op Zoom en Tholen
• Commerciële partijen


	ZWD-Bekkentafel KV 20nov14 - Definitief verslag
	ZWD-Bekkentafel KV 20nov14 - Presentatie Pieter Hordijk
	ZWD-Bekkentafel KV 20nov14 - Presentatie Niels Aten

