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Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Het doel is om 
Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen 
tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. 

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
•  Veiligheid
•  Zoetwater
•  Nieuwbouw en herstructurering
•  Rijnmond-Drechtsteden
•  Zuidwestelijke Delta
•  IJsselmeergebied
•  Rivieren
•  Kust
•  Waddengebied

Het Deltaprogramma staat onder regie van  
de deltacommissaris, regeringscommissaris voor  
het Deltaprogramma.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma 
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Voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer bestaan tal van innovatieve plannen: 
getijdenenergie, schelpdierkweek, nieuwe manieren van zoetwatervoorziening, versterking 
van natuurwaarden en nog veel meer.

Deze ambities vereisen concrete afspraken tussen overheden en marktpartijen. En een helder 
beeld over de toekomst van beide meren: wordt het zoet of zout, wel of geen getij, wel of 
geen waterberging? Het antwoord komt van twee kanten:
1.  Rijksstructuurvisie: kiezen voor een heldere stip op de horizon
2.  Programma Gebiedsontwikkeling: ambities verzilveren met een concrete investeringsagenda

Water is de inspiratiebron 
voor economische 
vernieuwing en ecologisch 
herstel in de delta

Illustratie cover: Toekomstbeeld: Grevelingen verbonden met Volkerak. Foto links: Brouwersdam. Foto pagina 5: Weervisserij op ansjovis bij de Oesterdam.
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Vraagstukken en ambities
In de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer spelen 
grote vraagstukken rond het waterbeheer. Beide 
meren hebben regelmatig te kampen met een slechte 
waterkwaliteit. Oplossingen zijn bekend, maar 
ingrijpend. Denk aan terugkeer van het getij in de 
Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-
Zoommeer. Voor de waterveiligheid in de regio 
Rijnmond-Drechtsteden kan het in noodsituaties 
bovendien noodzakelijk zijn tijdelijk rivierwater 
te bergen in de Grevelingen; voor het Volkerak-
Zoommeer is daar al een besluit over genomen.

De antwoorden op deze waterstaatkundige vraagstukken 
bepalen de toekomst van deze meren. Daarmee sturen 
ze ook de kansen voor economische en ecologische 
ambities in de regio: een innovatieve getijcentrale 
vereist terugkeer van het getij, nieuwe vormen van 
visserij en schelpdierkweek vragen om gezond water 
en voor een sterke landbouwsector is duurzame 
beschikbaarheid van zoet water nodig. Recreatie en 
toerisme zijn gebaat bij een goede waterkwaliteit. 
Andersom bepalen deze ambities ook welke waterstaat-
kundige oplossingen maatschappelijk rendabel zijn.

In een stroomversnelling
Rijk en regio brengen de ontwikkelingen rond de 
Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer in een 
stroomversnelling. Dat gebeurt op twee manieren:
•  Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer: het Rijk legt in een rijksstructuurvisie 
besluiten over de toekomstige waterhuishouding 
van de beide meren vast. Zo wordt de toekomst een 
heldere stip op de horizon. 
•  Programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer: de provincies Zeeland, Noord-

Brabant en Zuid-Holland zetten dit programma in   
om de ambities van marktpartijen en regionale 
overheden te verzilveren met bindende afspraken 
over uitvoering en financiering. De resultaten van 
het programma dragen ook bij  aan de economische 
onderbouwing van de rijksstructuurvisie.

De rijksstructuurvisie en het Programma Gebieds-
ontwikkeling hebben raakvlakken met een ander 
programma over de toekomst van water: het 
Deltaprogramma. Het Deltaprogramma bereidt 
landelijke beslissingen voor over de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening in Nederland. De rijksstructuur-
visie, het Programma Gebiedsontwikkeling en het 
Deltaprogramma wisselen hun bevindingen daarom 
regelmatig uit, zodat ze elkaar versterken en ervoor 
zorgen dat besluiten in de goede volgorde plaatsvinden.

Inleiding

Wat voorafging

De Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer en het Programma 
Gebiedsontwikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer borduren voort op een 
traject dat in 2003 begon. In dat jaar werd 
de Deltaraad ingesteld. Hier bundelden 
overheden, maatschappelijke partijen en 
private partijen hun krachten voor een 
veilige, vitale en veerkrachtige Zuidwestelijke 
Delta. Zij brachten de visie ‘De delta in zicht’ 
uit. De kern was dat de harde grenzen tussen 
zoet en zout, getijdewater en stilstaand water 
en tussen land en water zachter moesten 
worden. Dat zou ook een oplossing bieden 
voor de blauwalgenoverlast in het Volkerak-
Zoommeer, die de Deltaraad vanaf het begin 
voor een groot vraagstuk stelde. In 2009 
besloot het kabinet dat het Volkerak-
Zoommeer zout mag worden als eerst 
een alternatieve zoetwatervoorziening is 
geregeld: eerst het zoet, dan het zout. In 
2011 bracht de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta een uitvoeringsprogramma voor 
veiligheid, ecologie en economie uit. 
Onderdelen daarvan zijn opnieuw een zout 
Volkerak-Zoommeer, terugkeer van getij in 
de Grevelingen en waterberging in beide 
meren. In 2012 zijn een Verkenning en een 
Visie op de Grevelingen gepubliceerd, 
waarin onder meer de mogelijkheden van 
een getijcentrale zijn onderzocht.

Deltabeslissingen 
Rijn-Maasdelta 
en Zoetwater 

(DP 2014)

Randvoor-
waarden

Opgaven
(veiligheid en 

zoetwater)

Duidelijkheid
(’stip op de horizon’)

Urgentie

Regionale
ambities/
innovatie

E�ecten van
maatregelen

Gebiedsontwikkeling/
�nanciële 

arrangementen

Rijksstructuurvisie 
Grevelingen en 

Volkerak-Zoommeer
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Rijksstructuurvisie: 
kiezen voor een heldere 
stip op de horizon

Aanpak
In de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer komen rijksbesluiten over de Grevelingen en 
het Volkerak-Zoommeer te staan. Deze besluiten dragen 
bij aan het overkoepelende doel voor de Zuidwestelijke 
Delta: een veilige, economisch vitale en ecologisch 
veerkrachtige delta. De besluiten komen tot stand 
in samenhang met de deltabeslissingen van het 
Deltaprogramma, het project Capaciteitsverruiming 
Volkeraksluizen en de resultaten van het Programma 
Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoom-
meer. Het Rijk zoekt naar oplossingen die op actieve 
steun van overheden, maatschappelijke organisaties 
en marktpartijen in de regio kunnen rekenen.

Grote waterstaatkundige vraagstukken
De rijksstructuurvisie geeft antwoord op drie grote 
waterstaatkundige vraagstukken:

•  Waterkwaliteit Grevelingen: wel of geen getij?
Probleem. De zoute Grevelingen is een van de helderste 
wateren in Nederland. Toch zijn er problemen met de 
waterkwaliteit. De diepe delen zijn ieder jaar enige 
tijd zuurstofloos. Het leven op de bodem sterft daar af 
en er ontstaan schimmelplekken. Deze situatie 
herstelt zich in de rest van het jaar niet volledig. Dat is 
slecht voor de natuurwaarden en de schelpdierkweek. 
Recreanten en omwonenden hebben last van stank.
Deze problemen nemen de laatste jaren toe. 

staan vanwege storm op zee en de rivieren een 
grote afvoer hebben. Het rivierwater kan in deze 
situatie niet naar zee stromen met als gevolg   
dat het gebied vol loopt. Als dit langer dan een 
etmaal duurt, overstromen op sommige plaatsen 
de dijken. In de binnenstad van Dordrecht, die 
grotendeels buitendijks ligt, kan dan forse 
schade optreden.    
Oplossing. Het Rijk heeft besloten dat het Volkerak-
Zoommeer waterbergingsgebied voor rivierwater 
wordt. De inzet zal ongeveer eens in de 1400 jaar 
nodig zijn. Hierdoor dalen de waterstanden in 
het benedenrivierengebied. Door klimaatveran-
dering zal het Volkerak-Zoommeer op termijn 
onvoldoende berging bieden. Dan kan het 
wenselijk zijn ook de Grevelingen voor water-
berging in te zetten. Alternatief is de waterkerin-
gen langs onder meer het Haringvliet (eerder) te 
verhogen. Op dit moment vindt onderzoek plaats 
naar de voor- en nadelen van beide oplossingen. 

Opties voor de waterstaatkundige 
toekomst
Voor de drie vraagstukken bestaan steeds twee 
keuzen. Dat levert in totaal acht verschillende 
combinaties voor de toekomstige waterstaat-
kundige toestand op. Alle combinaties scheppen 
kansen voor de ambities van de regio, in meer of 
mindere mate en steeds op een andere manier. 
De volgorde waarin de keuzen worden gedaan, 
is ook van belang. Er zijn verschillende moge-
lijkheden (uitvoeringsstrategieën).

Uit eerste analyses blijkt dat de keuze over 
terugkeer van getij in de Grevelingen sterk 
bepalend is voor de twee andere keuzen. Als deze 
keuze het eerst wordt gemaakt dan is het risico op 
desinvesteringen beperkt. Deze keuze bepaalt 
namelijk hoe het Volkerak-Zoommeer desgewenst 
zout kan worden:
•  Als het getij niet terugkeert in de Grevelingen, 
moet het Volkerak-Zoommeer via een verbinding 
met de Oosterschelde zout worden; 
•  Bij herstel van getij is een verbinding met de 
Grevelingen mogelijk. Daarmee ontstaat tegelijker-
tijd de mogelijkheid beide meren te verbinden en 
de waterbergingscapaciteit te vergroten.

Oplossing. De waterkwaliteit is duurzaam te verbeteren 
door de getijdenbeweging terug te laten keren, zodat 
het water beter mengt. Een getijverschil van circa 50 
cm is toereikend. Het alternatief is het accepteren van 
de problemen met de waterkwaliteit. 

•  Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: zoet of zout?
Probleem. Het zoete Volkerak-Zoommeer heeft jaarlijks 
last van blauwalgen. Deze algen bedreigen de 
gezondheid van mens en dier én veroorzaken 
stankoverlast. Recreanten mijden het meer in deze 
omstandigheden. Ook landbouwers in de omgeving 
hebben er last van, omdat zij in perioden met veel 
blauwalgen geen zoetwater kunnen innemen.
Oplossing. De blauwalgenoverlast is duurzaam op te 
lossen door het meer zout te maken en een beperkt 
getij toe te laten. Dat vereist een alternatieve zoet-
wateraanvoer en maatregelen om verzilting in de 
omgeving te voorkomen. Het alternatief is het  
handhaven van de huidige situatie. Het lijkt erop dat 
de overlast afneemt, maar het is niet zeker of deze 
trend structureel is. Dat wordt nu onderzocht.

•  Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden: wel of 
geen waterberging?
Probleem. In de regio Rijnmond-Drechtsteden kan in 
bepaalde omstandigheden een aanzienlijk over-
stromingsrisico ontstaan: als de stormvloedkeringen 
in de Nieuwe Waterweg en de Haringvlietsluizen dicht 

Mijlpalen 
Rijksstructuur-

visie 
Grevelingen en 

Volkerak-
Zoommeer

eind 2012/      
begin 2013

Startnota naar 
Tweede Kamer

voorjaar 2013

Nota Reikwijdte   
en Detailniveau

begin 2014

Plan-MER, 
maatschappelijke 

kosten-baten-
analyse (MKBA), 

overige studies en 
consultaties

voorjaar 2014

Ontwerp-
rijksstructuurvisie

zomer 2014

Zienswijze-
procedure

najaar 2014 

Rijksstructuurvisie 
naar Tweede 

Kamer

Opties voor de toekomstige waterkundige toestand, 
berging op de Grevelingen

Legenda

Opties voor de toekomstige waterkundige toestand, 
geen berging op de Grevelingen
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Programma 
Gebiedsontwikkeling: 
ambities verzilveren

Aanpak
Dit programma moet leiden tot 
concrete afspraken tussen over-
heden, marktpartijen en maat-
schappelijke organisaties over  
duurzaamheid en economische 
vernieuwing in en rond de 
Grevelingen en het Volkerak-
Zoommeer. Het programma 
brengt marktpartijen, belangen-
organisaties en overheden bij 
elkaar, ontwikkelt samen met 
deze partijen financiële arrange-
menten en uitvoeringsstrategieën 
en  stimuleert de totstandkoming 
van bindende en concrete 
afspraken over de realisatie 
van projecten.

Veelbelovende ambities
Het Programma Gebiedsont-
wikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer richt zijn 
pijlen op ontwikkelingen die een 
gerede kans op succes hebben. 
Het programma onderscheidt 
vier soorten ontwikkelingen:

•   Icoonprojecten
Dit zijn projecten die de toekomstige waterstaatkundige toestand van de 
meren tastbaar en zichtbaar maken. Ze onderstrepen nut en noodzaak 
van een duurzame en vitale delta. Voorbeelden van icoonprojecten zijn 
de Getijcentrale Brouwersdam, de Jachthaven van de Toekomst langs de 
Grevelingen, het project Waterpoort en een pilot met een alternatieve 
zoet-zoutscheiding bij de Krammersluizen.

Waterpoort

Waterpoort is het gebied rond het Volkerak-Zoommeer. Hier 
ontmoeten verschillende werelden elkaar: de zee en het land, 
zoet en zout, zand en klei, hoog en laag, de stad en het platte-
land. Het Volkerak-Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal vormen 
het hart van dit gebied. Door de deltawerken is de directe 
verbinding met de zee verdwenen, en in het kielzog de goede 
waterkwaliteit en de economische vitaliteit. In de zomer van 2012 
hebben elf partijen een intentieovereenkomst gesloten om tot 
een zelfvoorzienende regio met nieuwe economische vitaliteit te 
komen. De partijen gaan samen met overheden, het bedrijfsleven 
en bewoners werken aan duurzame gebiedsontwikkeling, met 
als thema’s recreatie en toerisme, lokale voedselproductie en 
energie. Kijk voor meer informatie over Waterpoort op 
www.brabant.nl/waterpoort

Mijlpalen 
Programma 

Gebieds-
ontwikkeling 

Grevelingen en 
Volkerak-

Zoommeer

najaar 2012

Plan van Aanpak

eind 2012

Selectie van  
veelbelovende 

ambities

begin 2013

Eigenaren en 
‘publieke 

contracten’

2013-2014

Projecten 
uitwerken

eind 2014

Besluit over 
projecten

Waterpoort 
Foto: project Waterpoort

Zeilles Grevelingen 
Foto: Loes de Jong | Middelburg

Innovatieve algenkweek Schelphoek
Foto: Loes de Jong | Middelburg

• Topgebieden
De ontwikkelingen in deze gebieden 
zijn kansrijk en kunnen snel van start 
gaan, zodat zij een voorlopersfunctie in 
de regio hebben. Een voorbeeld is de 
Hotspot Brouwersdam-De Punt, waar 
de Brouwersdam zich verder kan 
ontwikkelen als topbestemming voor 
‘active leasure’. De Grevelingendam 
heeft de potentie zich als tweede 
hotspot te ontwikkelen. Ook de Slikken 
van Flakkee behoren tot de topgebieden. 
Hier liggen kansen voor ecologie, 
door de inrichting van een inter-
getijdengebied en zoet-zoutover-
gangszones.

•  Gebiedsthema’s
Dit zijn ontwikkelingen die veelbelovend 
lijken, maar die verdere uitwerking 
nodig hebben. Voorbeelden zijn het 
benutten van nieuwe mogelijkheden 
voor aquacultuur, zilte teelten en 
biobased economy. Deze ontwikkeling-
en kunnen grote betekenis hebben 
voor de regio én daarbuiten. De 
uitvoering vraagt nieuwe kennis en 
technische innovaties.

•  Quick wins
De naam zegt het al: deze projecten 
zijn snel uit te voeren met relatief 
kleine inspanning. Met deze projecten 
kunnen de partijen ‘oefenen’ met 
nieuwe samenwerkingsverbanden, het 
combineren van doelen en het zoeken 
naar kosteneffectieve oplossingen. 
Ook laten ze hiermee zien dat ze hun 
ambities echt waar willen maken. 
Voorbeeld is een Ecohotel op De Punt 
bij de Brouwersdam. Ook een zandbuf-
fer bij de Oesterdam is een quick win: 
zo’n buffer maakt deze dam voor 25 
jaar klimaatbestendig en vertraagt 
het verlies aan slikken en platen.
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Besluiten en 
verzilveren

Urgent besluit
De rijksstructuurvisie en de investeringsagenda voor regionale 
ambities zijn in het najaar van 2014 gereed voor besluitvorming. 
Die snelheid is voor alle partijen van belang. De regio moet in volle 
vaart verder kunnen werken aan duurzaamheid en economische 
vernieuwing. Het Rijk wil daarbij het belang voor waterveiligheid, 
waterkwaliteit en scheepvaart borgen. De rijksstructuurvisie heeft 
bovendien grote raakvlakken met het Deltaprogramma, dat 
eveneens in het najaar van 2014 beslissingen over waterveiligheid 
en zoetwatervoorziening voorlegt aan de Tweede Kamer.

Adaptief
Zodra de rijksstructuurvisie is vastgesteld, is de waterstaatkundige 
toekomst van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer helder. 
Vanaf dat moment weten investeerders in de regio waar zij 
op kunnen rekenen. De uitvoering van de waterstaatkundige 
ingrepen kan vervolgens in fasen plaatsvinden. De volgorde, het 
tempo en de concrete invulling zullen onder meer afhangen van 
de snelheid van klimaatverandering, overige ontwikkelingen en 
initiatieven van de regio. Deze gefaseerde uitvoering heet ook wel 
‘adaptief Deltamanagement’.

Kansen verzilveren
Ontwikkelingen die altijd-goed zijn, hoeven niet te wachten op 
de uitkomsten van de rijksstructuurvisie en het Programma 
Gebiedsontwikkeling. Ze kunnen in uitvoering zodra de haalbaar-
heid en betaalbaarheid zijn aangetoond. De afgelopen jaren hebben 
een schat aan kansen opgeleverd. Die vragen om verzilvering.

Roode Vaart

Voor West-Brabant en Zeeland is 
een nieuwe, robuuste zoetwater-
voorziening mogelijk. Het zoete 
water kan via de Roode Vaart van 
het Hollands Diep naar West-Brabant 
stromen, en vanaf daar verder naar 
St. Philipsland en Tholen. Als wordt 
gekozen voor een zout Volkerak-
Zoommeer, kan zo een bruikbaar 
alternatief voor de zoetwatervoor-
ziening ontstaan. Maar ook nu al is 
zoetwateraanvoer via de Roode 
Vaart gewenst, om knelpunten in 
zeer droge omstandigheden op te 
lossen. De Roode Vaart is nu nog 
gedeeltelijk gedempt in het centrum 
van Zevenbergen. Herstel van de 
waterloop draagt bij aan de gewenste 
revitalisering van deze gemeente. 
De provincies Noord-Brabant en 
Zeeland, waterschap Brabantse 
Delta, gemeente Moerdijk en het 
Rijk werken samen aan de verzilvering 
van deze altijd-goed-maatregel.

Foto links: Zilte aardappelteelt.
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