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Geachte mevrouw Schultz van Haegen en mijnheer van Dam, 

Afgelopen jaren hebben Rijk en regio gewerkt aan de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-

Zoommeer (RGV), met als doel de waterkwaliteit van deze wateren duurzaam te verbeteren. Wij 

waarderen deze inspanning. Gezien het grote natuurbelang van deze Natura2000-gebieden én onze 

wens om de estuariene dynamiek in de zuidwestelijke delta te herstellen, hebben wij als groene 

organisaties in dit proces zo veel mogelijk geparticipeerd. Wij maken ons echter grote zorgen over de 

gevolgen die uitvoering van de huidige RGV gaat hebben op de natuur in onze delta. 

In de zienswijze van de Coalitie Delta Natuurlijk met betrekking tot de ontwerp-RGV hebben onze 

organisaties aangegeven dat het huidige voorstel nog veel onzekerheden en tekortkomingen bevat die 

nader uitgewerkt moeten worden. Naar aanleiding van deze zienswijze en het advies van Commissie 

MER is afgelopen jaar door Royal Haskoning DHV (RHDHV) gewerkt aan een aanvullende MER. Op 3 

september jl. hebben wij met RHDHV en leden van het programma Ontwikkeling Grevelingen-Volkerak-

Zoommeer gesproken over de voorlopige inhoud van deze aanvullende MER. Dit gesprek heeft het 

vertrouwen van onze organisaties in de natuurwinst voor de Grevelingen en het Volkerak- Zoommeer 

niet gesterkt. Zo waren er slechts beperkte resultaten beschikbaar over de gevolgen van de RGV en leek 

er geen mogelijkheid te zijn voor een vervolggesprek wanneer de natuureffecten wel compleet in beeld 

waren gebracht. Ook werd ons duidelijk dat de aanvullende MER nog teveel kennishiaten gaat omvatten 

om volgend voorjaar een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over uitvoering van de 

Rijksstructuurvisie. Perspectief op herstel van wezenlijk estuariene karakteristieken lijkt daarbij te 

ontbreken. 

Met betrekking tot het Volkerak-Zoommeer hebben wij na nauw overleg met diverse experts 

geconstateerd dat het huidige voorstel ertoe gaat leiden dat de waterkwaliteit wellicht verbetert. 

Echter, bij een gebrek aan hydro- en sedimentdynamiek én het ontbreken van een goed functionerende 



zoet-zoutgradiënt met mogelijkheden voor vismigratie leidt dit helaas niet tot zicht op winst in de vorm 

van hoogwaardige estuariene deltanatuur. Tegelijkertijd is wel zeker dat uitvoering van het huidige 

voorstel leidt tot verlies van de huidige hoge natuurwaarden in dit Natura2000-gebied. Ten aanzien van 

de Grevelingen hebben wij bij de bespreking van de aanvullende MER vastgesteld dat een drastische 

afname dreigt van het aantal broedplaatsen van reeds in slechte staat van instandhouding verkerende 

kustvogels als Grote Stern en Strandplevier.  

Uitvoering van de RGV in de huidige vorm gaat er dus toe leiden dat er in beide bekkens een netto 

verlies van natuurwaarden gaat optreden. Dit is niet alleen in strijd met de beleidsdoelstellingen die 

voor deze gebieden gelden, maar kan ook geen steun krijgen van onze organisaties. Dit, terwijl onze 

organisaties van mening zijn dat de ingezette ontwikkelrichting onder voorwaarden juist wel van grote 

positieve betekenis kan zijn voor de natuur in de delta.  

Onze organisaties verzoeken dringend om op korte termijn, maar in ieder geval voor het einde van dit 

jaar, met u in gesprek te gaan over een route naar - wellicht aanvullende - maatregelen die leiden tot 

waterkwaliteitsverbetering én de realisatie van hoogwaardige estuariene natuur, dan wel zicht bieden 

op het duurzaam oplossen van de waterkwaliteitsproblemen zonder de huidige hoge natuurwaarden in 

gevaar te brengen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Wouter van Zandbrink 

voorzitter Coalitie Delta Natuurlijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


