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Onderwerp: ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en zoetwateraanvoer
Geachte heer Van Riet,

In het kader van de AB-vergadering van 25 februari jl. heeft u technische vragen gesteld over de ontwerp
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en zoetwateraanvoer. Deze vragen zijn toen buiten
beschouwing gelaten omdat ze geen betrekking hadden op een aan het algemeen bestuur voorgelegde nota.
Hierbij ontvangt u onze antwoorden op deze vragen. Omdat het niet alleen technische vragen zijn die
ambtelijk kunnen worden afgedaan, maar ook bestuurlijke vragen, hebben wij als dagelijks bestuur besloten
deze vragen zelf te beantwoorden.

1.

Hoe verhoudt de visie van Staatssecretaris Sharon Dijkstra zich met de Rijksstructuurvisie
Grevelingen Volkerak-Zoom meer?

Antwoord: Waarde Ontwerp-Rijksstructuurvisie de basis vormtvoorte nemen maatregelen in de komende
jaren tot 2O2Bis de Natuurambitie een inspiratiedocument voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen op
lange termijn (2050). De status en tijdsperspectief van beide documenten is wel wezenlijk anders.

2.

Zijn de eventuele doorwerkingen van de visie van Staatssecretaris Dijkstra voor ons werkgebied te
duiden?

Antwoord: Omdat Staatssecretaris Dijksma haarvisie recent, enkele maanden na vaststelling door het
Kabinet van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, heeft gepresenteerd, zijn de
eventuele doorwerkingen ervan voor ons werkgebied nog niet in beeld gebracht. Er heeft nog geen
bestuurlijke discussie over kunnen plaatsvinden. In dit verband zijn de in de visie verwoorde ambities voor de
Zuidwestelijke Delta relevant. De mogelijke doorwerkingen hiervan voor ons werkgebied, in de zin van
meekoppelkansen en synergie, zullen parallel aan het vervolgproces van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden uitgewerkt.

3.

Zo ja, geeft dat een versterking van reeds ingeslagen oplossingsrichtingen? Zo nee, welke
oplossingsrichtingen zouden bijgesteld moeten worden?
De reeds ingeslagen oplossingsrichtingen van het waterschap en de ambities van het ministerie van
Economische Zaken kunnen elkaar versterken. Een aandachtspunt zijn de gewenste nutriënten- en
zoutgradiënten uit de Natuurambitie. Door de voor het landgebruik in het werkgebied noodzakelijke
maatregelen om zoutindringing tegen te gaan (zout-zoetscheiding bij de West-Brabantse sluizen in geval van
een zout Volkerak-Zoommeer), kunnen dergelijke gradiënten niet volledig worden gerealiseerd. Nadere
verkenningen in het kader van de uitwerking van de Krekenvisie West-Brabant zullen moeten uitwijzen in
hoeverre (en onder welke condities) dergelijke gradiënten inpasbaar zijn in het werkgebied.
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4.

Is de visie van Staatssecretaris Dijkstra te vergelijken met thema 1 van de richtinggevende
uitspraken van het Algemeen Bestuur nl: "Het Waterschap kiest waar mogelijk voor oplossingen die
gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden en mogelijkheden"?

Antwoord: De Natuurambitie is opgesteld in de geestvan zoveel mogelijkaansluiten op natuurlijke processen
Pagina 9 van de Natuurambitie: 'In alle gebieden krijgen natuurlijke processen zoveel mogelijk ruimte,
uiteraard afgewogen tegen andere gebruiksfuncties. [...] Bovendien wordt optimaal gebruik gemaakt van de
natuurlijke processen zelf . Zo bouwen we met de natuur.'Thema 1 van de richtinggevende uitspraken van
het Algemeen Bestuur sluit hier goed op aan.

5.

Heeft ons Waterschap ook kennis genomen van deze voorgestelde structurele verandering in de
zoetwateraanvoer naar het Groene Hart?

Antwoord: Ja, de optie van een op termijn permanente zogeheten'oostelijke aanvoer'is opgenomen in het
Deltaprogramma.

6.

Wat zouden de veranderingen van de structureel minder geforceerde en daardoor natuurlijker
zoetwateraanvoer Groene Haft voor de stromingen en zoet en zout water gehaltes in Bergse Maas,
Amer en Hollands Diep van ons werkgebied kunnen gaan betekenen?

Antwoord: Er ontstaat dan ruimte om een groter deel van de Rijnafvoer via de zuidelijke takken van het
benedenrivierengebied te laten stromen. In combinatie met een mogelijk verruimde Kier in de
Haringvlietsluizen kan dit leiden tot een natuurlijker dynamiek in het benedenrivierengebied met noord-zuid
stroomrichtingen tussen de Hollandse eilanden en geleidelijke zoet-zout gradiënten in het Haringvliet. Voor de
Bergse Maas, Amer en Hollands Diep is de verwachting dat de leveringszekerheid van inlaatpunten iets
toeneemt en dat er nauwelijks wijzigingen zullen zijn in de chloridegehaltes. Of de leveringszekerheid ook
daadwerkelijk toeneemt, zal afhankelijk zijn van de afvoer die nodig blijft voor de zoutindringing op de
Nieuwe Waterweg.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw vragen en ons antwoord daarop op de website van het waterschap geplaatst zodat alle AB-leden er kennis
van kunnen nemen.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De plv.

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen
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