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zienswijze ontwerp-rijksstructuurvisie 

Geachte heer I mevrouw, 

VERZONDEN 
Steenbergen, 28 november 2014 2 8 NOV. 2014 

In zijn vergadering van 27 november 2014 de gemeenteraad een motie aangenomen 
waarbij het college wordt opgedragen de volgende zienswijze in te dienen: 

In principe staat de gemeente Steenbergen niet afwijzend tegenover het project op 
zich. Positief is dat de zoetwatervoorziening voor een groot deel geregeld is. Echter in 
de Rijksstructuurvisie worden op ecologisch en financieel gebied veel aannames 
gedaan waar toch vraagtekens bij geplaatst kunnen worden. Daarom dringt de 
gemeente erop aan dat gedurende de tijd dat het kost om de zoetwatervoorziening te 
realiseren er voortdurend gemonitord wordt of de aannames op gebied van de 
ecologie stand houden. Mocht bij voortschrijdend inzicht nut en noodzaak van 
verzilting ter discussie komen te staan, moet dit kunnen leiden tot een heroverweging. 

Zoetwater is van belang voor de agrarische sector, de industrie, de omwonenden, de 
overige gebruikers van het water en de drinkwatervoorziening. De agrarische sector, 
en dan met name de akkerbouw is een hele belangrijke bedrijfstak in onze gemeente. 
Onze gemeente heeft een enorm oppervlak aan landbouwareaal. Het grootste 
gedeelte daarvan ligt in poldergebied en ligt dus erg laag. Deze polders bestaan 
vrijwel geheel uit zeer vruchtbare kleigrond. Een aantal percelen behoort zelfs tot de 
beste akkerbouwgronden van ons land. Zodra het Volkerak-Zoommeer zout wordt 
ontstaat in onze gemeente een zoute kustlijn van ongeveer 20 kilometer. Genoemde 
landbouwgebieden mogen geen nadelige gevolgen hebben van het verzilten van het 
Volkerak-Zoommeer. Naar onze mening wordt in het milieueffectrapport wel heel 
lichtvaardig geconstateerd dat zoutindringing en zoute kwel zullen worden 
ondervangen door terugvloeien van kwelwater in het Volkerak en door het 
doorspoelen van de sloten. Voor de kwantiteit van voldoende kwalitatief zoet water 
maken wij ons zorgen door de toenemende vraag naar zoet water vanuit de Nieuwe 
Waterweg. 
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Tevens willen wij erop wijzen dat bij hoogwater in het achterland door het niet 
opnemen van de Grevelingen als waterberging, de kans bestaat dat het te lang zal 
gaan duren voordat in Steenbergen weer een normale waterstand bereikt is. 

De gemeente Steenbergen vindt dat de garantie voor de drinkwatervoorziening en de 
industrie het jaar rond veilig gesteld moet worden. 

Mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken dan geldt het 
motto: Eerst het zoet en dan het zout. Vanwege achterstallig onderhoud sijpelt er 
steeds meer zout in het Volkerak. 

Toen deze plannen gemaakt werden was er sprake van economische groei. In 2014, 
zeven jaar na het begin van de crisis spreken wij van een terugtredende overheid, een 
maar nauwelijks groeiende economie en hebben sectoren het erg moeilijk. Een grote 
financiële bijdrage voor een proces dat pas na enkele decennia voltooid zal zijn, kan 
voor verschillende sectoren zoals recreatie, toerisme en (sport)visserij een zware 
opgave worden. Wij gaan ervan uit dat u ook in de komende periode voldoende en 
transparant communiceert met alle betrokken sectoren. 

Op ecologisch gebied ziet de gemeente graag dat er meer waarborgen komen zodat 
de natuur die zich aangepast heeft aan de huidige situatie op lange termijn niet 
verslechtert. 

Uitvoering van het plan kost veel geld. Daar het gaat om een Rijksstructuurvisie die 
bestaat uit maatregelen met bovenregionaal en landelijk belang vindt de gemeente 
dat het rijk hier zijn financiële verantwoordelijkheid dient te nemen. 

Mocht bij voortschrijdend inzicht blijken dat nut en noodzaak van verzilting ter 
discussie komt te staan, dan moet dit kunnen leiden tot een heroverweging. 

Wij behouden ons het recht voor onze zienswijze nader aan te vullen. Wij verzoeken u 
ons een datum te stellen waarbinnen dit dient te geschieden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De locosficxelaris/ De burgemeester, 

Jpct 

J A M R.A.J.M. Bõqárs 


