
Bouwsteen Deltawateren 

Stellingen 
 
Wat vindt u van de ambitie? 
 
Moet de strategie voor de deltawateren aansluiten op ambitie voor de functies op het land of juist andersom?   
 
Is het acceptabel om het huidige beleid voor de Deltawateren voort te zetten als een deel van de investeringen 
door de versnelde zeespiegelstijging na 2050 nutteloos zijn? 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
 

 Natura 2000 gebieden respecteren en duidelijk beschermde zone aangeven. 

 Veilige Delta betekent “geen bebouwing van dijken/zeeweringen” 

 Verschillende belangen die elkaar raken, versterken elkaar ook (suppletie stranden). 

 Veiligheidsregio is niet genoemd als ketenpartner. Zijn ook meedenkers. 

 Weinig specifiek maar bouwstenen uit andere visies dragen wellicht positief bij. 

 Ambitie 2050 problematisch te weinig instroom (jongeren) uitstroom van jongeren naar 
elders. 

 In deltawateren: ruimte voor robuuste eilanden. Ruimte voor kustbroedvogels (N / Predatie / 
Recreatiedruk) 

 Let op de ruimtelijke kwaliteit versus programma: ontwerpend onderzoek nodig, geen visie. 

 Maak fundamentele keuzes op basis van kernwaarden en ruimtelijke kwaliteit: 
belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. 

 Vitale bedrijven binnen natuurlijke kaders. 

 Groeigedachte loslaten. 

 We hebben keuzemogelijkheden. Laten we ze gebruiken. 

 Let op dat de betrokkenen op tijd meegenomen worden in ingrijpende maatregelen.   

 Leidend principe: natuurlijke processen. 

 Groter maatschappelijk draagvlak. 

 Ambities naast elkaar lijken OK, maar sluiten ze elkaar niet uit? Weinig specifieke keuzes om te 
maken. 

 Stel specifiekere doelen dan de huidige ambitie. 

 Aanhaken bij deltaprogramma, zodat je tijdig je beleid kunt aanpassen. 

 Let op ruimtelijke samenhang en afgeleide kernkwaliteiten als sturend vehicel.   

 Referenties naar de specifieke agenda’s 

 Ambities concreter formuleren. 1) Natuur behouden 2) Veiligheid borgen. 

 Adaptief maken. 

 Aantrekkelijk voor wie? Bewoners? Recreanten? Toeristen? Jeugd? Ondernemers? 

 Kustecosystemen binden CO2. Blue Carbon. Belangrijk i.r.t. klimaat. 

 Synchroniseren van de agenda’s t.b.v. de delen van de delta ter voorkoming van doublures. 

 2030 is keuzemoment. 

 Evenwicht in ecologisch systeem. Wat betekent dat dan voor de ambitie? 

 Wat je al hebt verbeteren! 

 Waarden van de natuur en ruimtelijke kwaliteit benoemen. Welke soorten wil je hier in 
ambitie opnemen? 

 Aanwijzen gebied waar iets past. Daar groen! 

 Aandacht voor dijken als verbindend element. Inrichting teen dijk + beheer dijklichaam. 

 Als je alles wilt rood/groen/blauw dan heb je niets. 

 Concrete aanpak! 



 Zeeland nu/straks. Welke kwaliteiten nu en welke wil je in 2030? Hoeveel inwoners nu en 
straks? 2030/2050. Arbeidskrachten importeren? Neen. Zuunig op huidige omgevingskwaliteit. 

 Moet elke gemeente alles? Of samen voor- en nadelen verdelen? 

 Betrek alle “actiegroepen” er bij. 

 N2000 doelen ook binnendijks. Vraagt ruimte. 

 Stel verschillende scenario’s op die uit de studies over de klimaatverandering volgen. 

 Wat doen we met de jachthavens die aan de Deltawateren liggen? 

 Oplossing peilbeheer middels berging zoet water. Relatie met recreatie en industrie 
(proceswater). 

 Beschikbaarheid zoet water kanaal Gent-Terneuzen. Nautisch. Grensoverschrijdend 
aanpakken. 

 Natura 2000 doelstellingen; door klimaatverandering verandering zeespiegel stijging zal 
soortensamenstelling veranderen. Belangrijk is om biodiversiteit zo veel mogelijk in stand te 
houden om de systemen veerkrachtig te houden. 

 Meer ruimte is bijvoorbeeld nodig voor kustbroedvogels in het deltagebied. Meer ruimte voor 
natuur. 

 Wat is de ambitie per deltawater: Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde. 

 Benut de visies voor de Grevelingen (ontwikkelplan wordt eind 2019 opgeleverd), 
Oosterscheldevisie, Veerse Meer visie als bouwstenen voor de omgevingsvisie. 

 Geen bebouwing hoger dan 15 meter in Zeeland m.u.v. de grote steden. 

 Handhaving: conventies balastwater, etc, economische delicten schaden natuur, recreatie 
schade natuur 

 Maak verbinding met VNSC & PC ambities, onderzoeken, etc. 

 Opnemen bij bron: Delta aanpak Waterkwaliteit (i.v.m. opkomende stoffen), Evaluatie N2000 
beheerplannen, KRW noemen incl. bouwsteen. 

 Leer van de ervaringen v.d. kustvisie. Dus algemeen verhaal en uitwerken per bekken. 

 Benut de kenniscommunity’s zoals voor de Oosterschelde etc. 

 Jachthavens vergrijzen: het worden parkeerplaatsen voor boten. Gemiddelde leeftijd 60+. 
Bootbezit neemt af. +/- 5 % van de boten zijn weg/varen uit. Combineer wonen + verhuur + 
overnachten. Nadenken over nut van de ‘parkeerplaatsen’. 

 Landschap als kernkwaliteit. Als basis voor de fysieke leefomgeving. Specifiek: Open Zeeuwse 
landschap in stand houden analoog aan de kustvisie.  Geen recreatiewoningen op dijken. 

 Wat doen we met de randen van de deltawateren? Er liggen kansen om deze randen te 
benutten. 

 Nautische toegang waarborgen. 

 Niet met verkeerde argumenten en met teveel concessies getij terugbrengen waar dat niet 
aanwezig is. 

 Wisselpolder langs Westerschelde. Veiligheid, ecologie en economie. 

 Programma’s synchroniseren. 

 2030 is keuzetijdstip m.b.t. klimaat / zeespiegelstijging. 

 In 2030 moeten de plannen gereed zijn voor de verschillende scenario’s die mogelijk zijn voor 
na 2030. 

 
 

 


