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Procesbrief aan indieners zienswijze ontwerp RGV 

Geachte heer, mevrouw, 

Enige t i jd geleden heeft u uw zienswijze op de ontwerp-Rijksstructuurvisie 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV) ingediend. Graag stel ik u op de hoogte 
van de beantwoording van alle zienswijzen (de zogeheten Nota van Antwoord) in 
relatie tot de procedure tot vaststelling van deze rijksstructuurvisie. 

Op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage wordt een aanvulling 
op het milieueffectrapport (MER) bij de RGV gemaakt. Hierin zal een meer 
gedetailleerde kwantificering worden opgenomen van de verwachte 
natuurontwikkeling en van de effecten op de natuur als gevolg van de 
voorgenomen ingrepen. Ook zal een nadere verkenning plaatsvinden naar de 
effecten van de zeespiegelstijging. De aanvulling op het MER zal omstreeks juni 
2015 aan de commissie voor de milieueffectrapportage worden voorgelegd. 

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een onderzoek uitgevoerd, de zogeheten 
stresstest, naar de cumulatieve effecten op de zoetwatervoorziening als gevolg 
van het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, de verdieping van de Nieuwe 
Waterweg, een nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de toename van de 
zoetwatervraag. Deze studie zal nog vóór de zomer aan de Tweede Kamer worden 
aangeboden en worden gepubliceerd. 
De Tweede Kamer heeft bij de bespreking van de ontwerp-RGV met de minister 
van IenM op 31 maart j . l . aangedrongen op zorgvuldige betrokkenheid van het 
parlement bij de besluitvorming over vervolgstappen en op een adequate 
zoetwatervoorziening bij een zout Volkerak-Zoommeer. De minister van IenM heeft 
hierop geantwoord dat zij zal voldoen aan de verzoeken van de Tweede Kamer. 

Tenslotte vindt (aanvullend) onderzoek plaats naar bodemerosie bij het 
terugbrengen van getij op de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer en wordt de 
mogelijkheid bestudeerd om bij een zout Volkerak-Zoommeer geen of veel minder 
zout water te spuien op Westerschelde of Oosterschelde. 
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Genoemde onderzoeken zijn ook nodig voor de Nota van Antwoord op de 
zienswijzen, die tegelijk met de definitieve RGV zal verschijnen. In de definitieve 
RGV worden ook de resultaten opgenomen van het Programma 
Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer voor de bekostiging van 
de maatregelen uit de RGV. Het gaat om de maatregelen, die nodig zijn voor een 
zout Volkerak-Zoommeer en een Grevelingen met geti j . De resultaten van het 
programma worden begin 2016 verwacht en worden door het kabinet, evenals de 
ingebrachte zienswijzen, betrokken bij de vaststelling van de definitieve RGV, die 
daarna samen met bijbehorende stukken, zoals de Nota van Antwoord zal worden 
gepubliceerd. 
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Ik hoop dat u begrip heeft voor deze gang van zaken en voor het feit dat de 
beantwoording van uw zienswijze nog enige tijd op zich laat wachten. 

Nadere informatie kunt u inwinnen door contact op te nemen met het Programma 
Zuidwestelijke Delta: www.zwdelta.nl of 0118-622 551 (secretariaat Programma 
Zuidwestelijke Delta). 

Hoogachtend, 
DIRECTEUR GEBIEDEN EN PROJECTEN 
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