
 

 

Verslag van de bijeenkomst voor gemeenteraden en colleges in de 

Zuidwestelijke Delta 

 
Opgesteld door: 

Anton van Berchum (omgevingsmanager programmabureau Zuidwestelijke 

Delta) en Arie Haasnoot (gemeenteambassadeur) 

 

45 leden van de gemeenteraden en colleges van de gemeenten in Zeeland, in West-

Brabant en van Goeree-Overflakkee kwamen op 7 mei naar congrescentrum De Stenge in 

Heinkenszand voor een informatie- en consultatiebijeenkomst over de voorkeursstrategie 

voor de Zuidwestelijke Delta. Een verslag.   

 

Opening door Kees van Dis, wethouder Tholen en lid van de stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta 

 

Presentaties door Stephon van der Hulst, programmamanager Deltaprogramma 

en Loes de Jong, senior-adviseur bij Rijkswaterstaat over de volgende 

onderwerpen: 

 

1. integrale voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 

2. Nieuwe normering Waterveiligheid 

3. Zoetwaterstategieën 

4. Rijksstructuurvisie Grevelingen/ Volkerak-Zoommeer 

5. Programma Gebiedsontwikkeling 

 

Sluiting door Kees van Dis 

 

De volgende vragen kwamen aan de orde. 

 

WATERVEILIGHEID: 

 

1. Wat kan ik met de getallen van de nieuwe veiligheidsnormering? 

- Momenteel kennen we een normering volgens overschrijdingskansen van 

dijkvakken. De nieuwe normering gaat uit van overstromingsrisico’s van 
dijkringen, dus de achterliggende polder. Dat betekent, dat er met meerdere 

faalmechanismen van de dijken wordt gerekend- niet alleen met sterkte en 

hoogte van de dijken-. Bovendien is het uitgangspunt een acceptabele kans op 

overlijden als gevolg van een overstroming (met een basisniveau van 1:100.000 

LIR). Een vergelijking tussen beide normen is niet mogelijk. Als gevolg van 

grotere aantallen inwoners en lage polders vragen Walcheren en Zuid-Beveland 

langs de Westerschelde extra bescherming. 

 

2.  Krijgt Terneuzen een lager beschermingsniveau? 

- Zeeuws-Vlaanderen ligt in het algemeen hoger, waardoor een lager 

beschermingsniveau nodig is dan bij laagliggende polders. 

 

3. Hoe zit het met DOW in Terneuzen? 

- De situatie bij DOW is een aandachtspunt en nog in discussie. Het gaat om 

dijkring 32-3, waar de stuurgroep Zuidwestelijke Delta kritisch op is. Er wordt een 

second opinion uitgevoerd m.b.t. de te verwachten economische schade bij een 

overstroming en de doorwerking van deze aanname in de normering. De 

stuurgroep heeft overigens op meer punten een voorbehoud gemaakt bij de 

nieuwe normering. 

 

4. Zijn er op korte termijn dijkversterkingen in Walcheren nodig? 

- Voorlopig niet. De nieuwe normering zal eerst worden ingevoerd. Over een paar 

jaar vinden de toetsingen plaats. In 2050 moeten alle dijken aan de nieuwe 



 

 

normering voldoen. 

 

5. Is er een mogelijkheid voor inspraak? 

- De nieuwe normering wordt verankerd in de Waterwet (2017), die in procedure 

gaat en zo de mogelijkheid biedt voor inspraak. Daarnaast volgt in het najaar een 

herzieningsprocedure, met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen, van het 

Nationaal Waterplan. Daarin worden de Deltabeslissingen en de nationale 

voorkeursstrategie vastgelegd. 

 

6. Hoe is de situatie met de industrie in Vlissingen-Oost? 

- Vlissingen-Oost is een buitendijks gebied, waarvoor de nieuwe normering niet 

geldt. Vigerende regelgeving hiervoor wijzigt dan ook niet. Overigens ligt dit 

gebied hoog, nl. op NAP 5.40 m. Daarmee is het een van de veiliger gebieden in 

de regio. Zie ook het antwoord bij vraag 7. 

 

7. Hoe zit het met de bebouwing op de boulevard van Vlissingen? 

- De bebouwing ligt gedeeltelijk voor de primaire waterkering, waarvoor het 

beschermingsniveau volgens de nieuwe normering niet geldt. De Rijksoverheid is 

niet verantwoordelijk voor de veiligheid van buitendijkse gebieden. De Provincie 

Zeeland gaat, zoals opgenomen in het Omgevingsplan, een inventarisatie 

uitvoeren naar dergelijke situaties. 

 

8. Hoe past de ontwikkeling volgens de Rijksstructuurvisie Grevelingen/ Volkerak-

Zoommeer (RGV) in de nieuwe normering? 

- In de berekeningen van de RGV is de waterberging in het Volkerak-Zoommeer, 

dat vigerend beleid is, opgenomen. Waterberging in de Grevelingen is voorlopig 

geen optie meer, omdat het efficiënter is dijken rond het Haringvliet te verhogen. 

 

ZOETWATER: 

 

9. Is er sprake van een financiële bijdrage van de gemeente Tholen voor de 

zoetwatervoorziening uit Brabant? 

- De gemeente is hier nu niet bij betrokken, wel de Provincie Zeeland. 

  

10. In een Oesorapport wordt gesteld, dat het watergebruik in de regio niet duurzaam is. 

Daarom is een zoet Volkerak-Zoommeer van groot belang. Een spreker is bezorgd 

voor een tunnelvisie met betrekking tot een zout Volkerak-Zoommeer en verdenkt 

Rijkswaterstaat ervan verzilting te bepleiten om investeringen naar de toekomst te 

kunnen schuiven. 

- Rijkswaterstaat moet op termijn door toenemende zoutindringing steeds meer 

zoet rivierwater gebruiken om het Volkerak-Zoommeer door te spoelen. Dat zoete 

water is niet altijd beschikbaar. Daarom komt aan het huidige beheer een einde. 

 

11. De omgeving van Rotterdam krijgt als eerste het zoete rivierwater. Tholen komt pas 

achteraan. Welke garanties geeft u dat Tholen meer water krijgt? 

- Tholen komt inderdaad achteraan in de verdringingsreeks. De 

zoetwatervoorziening is nu heel inefficiënt: voor iedere liter gebruik is 10 liter 

nodig. Tholen en omgeving heeft nu de kans om middels maatregelen water 

rechtstreeks uit het Haringvliet/ Hollands Diep te verkrijgen, via de Roode Vaart. 

Er wordt dan een gegarandeerde en betere kwaliteit geleverd. Van een 

verdringingsreeks is dan geen sprake meer. 

 

12. Waarom wordt de zoetwaterbel in de Brabantse Wal niet betrokken in de 

zoetwatervoorziening? 

- Dat is wel het geval. De Reigersbergse polder profiteert hiervan in het 

maatregelenpakket. 

 



 

 

13. Hoe reëel acht u de kans dat de alternatieve zoetwateraanvoer wordt gerealiseerd? 

- Die kans is groot. Onlangs nog heeft de Unie van Waterschappen zich hiervoor 

ingespannen. 

 

14.  Wordt wel rekening gehouden met zoute kwel? 

- Het Deltaprogramma kijkt lange tijd vooruit. Daarbij is juist ook de toename van 

zoute kwel richtinggevend om de zoetwatervoorziening goed te regelen. Op 

regionaal niveau zal maatwerk moeten worden verricht. 

 

RIJKSSTRUCTUURVISIE GREVELINGEN/ VOLKERAK-ZOOMMEER: 

 

15. Welke rol speelt Ruimte voor de Rivier hierbij? 

- Ruimte voor de Rivier geldt voor wat betreft waterberging op het Volkerak-

Zoommeer als uitgangspunt. De dijken langs het Volkerak-Zoommeer worden 

daartoe versterkt ten laste van het programma Ruimte voor de Rivier. 

 

16. Komt er bij de Oesterdam geen in- en uitlaat? 

- Dat is niet uitgesloten. Mogelijk is dit interessant om voedingsstoffen op de 

Oosterschelde te brengen, wat voor de schelpdiersector waardevol is. 

 

17. Hoe zit het straks met de blauwalgen? 

- In een zout Volkerak-Zoommeer komen geen blauwalgen voor. Als deze wateren 

zout worden, biedt dit kansen voor de schelpdiersector. Er wordt dan beter 

gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het (zoute) water. In de huidige situatie 

kan soms zelfs geen gebruik worden gemaakt van het zoete water vanwege de 

blauwalgen.  

 

18. Waterberging in de Grevelingen is dus geen optie meer. Komt er dan ook geen geld 

uit het Deltafonds? 

- In ieder geval niet vanuit veiligheid. Overigens wordt met marktpartijen verkend 

in welke mate bedrijven kunnen bijdragen aan een getijcentrale in de 

Brouwersdam. Een opening in de Brouwersdam zal niet geheel worden 

gefinancierd door de markt. Een rijksbijdrage blijft dus noodzakelijk. Ook 

Europees geld en de Postcodeloterij zijn opties. 

 

19. Waarom moet zoete natuur in het Volkerak-Zoommeer verdwijnen voor zoute natuur, 

zoals ook in het Rammegors nu gebeurt? Past dat wel in Europees beleid? 

- In de regio is veel oorspronkelijke, zoute natuur verloren gegaan. Daarmee is 

zoute getijdenatuur zeldzaam geworden, ook op Europees niveau. Terwijl zoete 

natuur op Europees niveau ruimschoots aanwezig is. Daarom wordt waar mogelijk 

zoute getijdenatuur hersteld, bijvoorbeeld in het Rammegors. 

 

20. Wordt de omvorming van zoete naar zoute natuur maatschappelijk wel gedragen? 

- De Staatssecretaris van Economische Zaken is bereid dit in Brussel uit te leggen 

en adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu positief. U heeft de 

mogelijkheid hiervoor aandacht te vragen op de conferentie Zuidwestelijke Delta 

op 19 juni. 

 

21. Zijn er wel financiële beslissingen te nemen, nu er nog zoveel onduidelijk is? 

- U heeft gelijk, dat is moeilijk. Het Rijk en de regio doen elk een bod. Via 

gebiedscoöperaties worden financieringsarrangementen gemaakt en concrete 

gebiedsopgaven gerealiseerd. 

 

Toegezegd wordt het verslag in de week na 7 mei toe te sturen. Reacties kunnen dan 

nog tijdig worden verwerkt om mee te nemen in de vergadering van de stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta op 22 mei. 

 



 

 

Tenslotte wordt gelegenheid geboden ook achteraf nog vragen te stellen via de 

gemeenteambassadeur Arie Haasnoot (arie.haasnoot@cairnconsulting.nl). 
 

Via dit kanaal is de volgende schriftelijke vraag binnengekomen: 

さIゲ ｴWデ ﾏﾗｪWﾉｷﾃﾆ dat ik het maatregelenplan krijg, waarin is aangegeven welke maatregelen er zijn 

gepland om de aanvoer van zoetwater mogelijk te gaan maken voor West-Bヴ;H;ﾐデ Wﾐ TｴﾗﾉWﾐいざ 

-  Verwezen wordt naar pagina 8 (onderaan) van de Integrale Voorkeursstrategie 

Zuidwestelijke Delta, te vinden op de website van de Zuidwestelijke Delta (zie hierna) . Een 

gedetailleerd maatregelenplan hebben wij niet beschikbaar, omdat het Deltaprogramma 

Zuidwestelijke Deltaprogramma met betrekking tot dit plan geen uitvoerende  instantie is. 

Mogelijk beschikt het waterschap Brabantse Delta over meer gedetailleerde informatie. 

 

Noot: 

De documenten waarover de huidige consultatie gaat zijn te lezen op de website van de 

Zuidwestelijke Delta, onder het tabblad Actueel 

(http://www.zwdelta.nl/actueel/bericht:laatste-fase-consultatieronde-gaat-in.htm).  
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