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Problematiek Grevelingen-Volkerak-
Zoommeer 

Grevelingen 
– Door afsluiting (stagnant peil) vermindering estuariene 

dynamiek 

– Toename zuurstofloosheid water 

– Vermindering ontwikkelpotentie van het gebied 
 

Krammer – Volkerak – Zoommeer  
– Door afsluiting vermindering estuariene dynamiek  

– Geen duurzame zoetwaterbuffer 

– Waterkwaliteit (blauwalg en bruinrot) 

– Toename Zout door zeespiegelrijzing 

– Geen ontwikkelpotentie van het gebied 
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2012 Afspraak rijk (Atsma) regio (3W 
3P)  

• Het rijk  

– heeft onvoldoende financiën kunnen vrijmaken 

– stelt een structuurvisie vast t.a.v. de ontwikkeling 

van Grevelingen-Volkerak-Zoommeer 

 

• 3 P stellen programma gebiedsontwikkeling op  

– door verbetering van de waterkwaliteit moeten 

initiatiefnemers kansen krijgen 

–  vanuit waardecreatie bijdragen aan bekostiging  
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 2014: jaar van oplereren  

– Ontwerp Structuurvisie Grevelingen-Volkerak-

Zoommeer met streefbeeld  

•  getij op de Grevelingen en  

•  gedempt getij op zout Volkerak Zoommeer 

 

– Programma van gebiedsontwikkeling:  

• financiële publieke bijdragen regio,  

• bijdragen vanuit waardecreatie d.m.v. 

ontwikkelrechten RVB en TBO’s, 

• subsidiemogelijkheden EU  
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Maatregelen Grevelingen-Volkerak-
Zoommeer 
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Gesprek Minister  2 juli 2014 / 
Structuurvisie in ontwerp vastgesteld 

Afspraak  Rijk en Regio :  
– Minister kiest voor Getij op Grevelingen en Weer Zout op 

Volkerak-Zoommeer 

– Dynamisering MIRT (verg Marker Wadden)  

– Geen verbinding Grevelingen – Krammer-Volkerak 

– Naast gebiedscoöperaties ook een gebiedsfonds waaraan 

rijk en 3 P (Zeeland, Brabant en Zuid-Holland) hun 

financiële bijdragen overmaken 

– Gezamenlijk het proces van Go /NoGo 

– Per maart 2015 een Bestuursconvenant. 
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2014: Structuurvisie in ontwerp 
vastgesteld en start Dynamisering van 
MIRT  

Proces Go / No Go: Dynamisch MIRT 
– Na Bestuursconvenant  gezamenlijke 

Uitwerkingsorgaisatie: de tender voor de per 1 juni 2015 te 
starten aanbesteding.\ 

– Op basis van de Biedingen begin 2016 volgend 
bestuursconvenant in het geval dat het doorgaat: publiek- 
private Ontwikkelorganisatie ( Planuitwerking, 
vergunningen, etc.). 

– Begin 2018 besluit Go No Go met de uitvoering en zo ja in 

welke fasering met voldoende zicht op bekostiging  

– Zienswijze Stuurgroep ZWD: waardering voor ontwerp-

besluit 
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Zoetwatermaatregelen  
“Eerst het Zoet dan het Zout” 

KVZ: geen robuuste zoetwaterbuffer  

 
• Bodem geeft nog steeds zout water door 

 

• Verontreiniging door Blauwalg en Bruinrot 

 

• Voor 1 l landbouwwater moet via Volkerak-
Zoommeer 10 l zoetwater aan Haringvliet Hollands 
Diep worden onttrokken 

 

• Door Zeespiegelstijging worden de problemen 
vergroot 
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Zoetwatermaatregelen  
“Eerst het Zoet dan het Zout” 

 

Deltaprogramma Zoetwatermaatregelen  
 

– Financiering tot 2021 geregeld na 2021 
geagendeerd 

 

– Bijdragen rijk en 3 provincies  (Uniek dat 
provincies subsidiëren: zoetwater is corebusiness 
van waterschappen) 

 

– Zoet water is Corebusiness van waterschappen   
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Publiek opdrachtgeverschap en 
gebiedscooperaties  

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, provincies en waterschappen (3R, 3P)  vormen het 

publiek opdrachtgeverschap. 

– Bekostiging uit het Gebiedsfonds 
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Publiek opdrachtgeverschap POS  

BOK Ontwikkeling Grevelingen 

Volkerak-Zoommeer 
Stelt het POS in, dat de Voorbereidingsorganisatie 

aanstuurt. Het POS mandateert RWS als 

aanbestedende dienst 

Uitwerkingsovereenkomst 2016-2017 
Samen met geselecteerde marktpartij uitwerken van de 

opdracht en als de uitwerking binnen de bekostiging 

blijft, : 

Realisatieovereenkomst 2018 
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Voorbereidingsorganisatie 2015     
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Uitwerkingsorganisatie 2016/17  



14 

Realisatieorganisatie  na 2017  



Ontwikkelingsperspectief 


