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Geachte heer Van der Kallen,

In uw brief van 26 oktober 2014 stelt u ons vragen over de gevolgen van de ontwerpstructuurvisie Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Maar wat betekent het regeringsbesluit tot verzilting uiterlijk in 2028? Dat er tot mogelijk 2028 aan de Binnenschelde
niets tot weinig gebeurd om de kwaliteit te verbeteren?
Antwoord :
Op de eerste plaats moeten we vaststellen dat er geen sprake is van een regeringsbesluit. Er is slechts sprake van een
ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.
Het is voor ons geen verrassing dat er bij een eventueel regeringsbesluit nog altijd een flinke periode nodig is, voordat
het systeem daadwerkelijk zout is. Onder meer daarom stemden we in met de zogenaamde Waterssysteemanalyse
van Markiezaatsmeer en Binnenschelde, geïnitieerd door Waterschap Brabantse Delta, in samenwerking met de
provincie Noord Brabant en Brabants Landschap. Voor de gemeente was het zoeken naar korte termijn aanpak daarbij
voorwaardelijk! Het voorstel tot het doen van een watersysteemanalyse werd echter aangehouden bij Waterschap
Brabantse Delta. Er was onvoldoende animo om zowel de zoete als de zoute variant voor beide bekkens te
onderzoeken.
Nu de minister haar voornemen bekend heeft gemaakt om in te zetten op verzilting van het Volkerak en Zoommeer,
gaan wij het gesprek weer aan met Waterschap Brabantse Delta over de watersysteemanalyse en korte termijn
maatregelen. We zijn voorstander van een structurele aanpak van de (zwem)waterkwaliteitsproblemen, maar ook korte
termijn maatregelen, die de zwemwaterkwaliteit voorlopig kunnen borgen en no-regret maatregelen in relatie tot een
latere (zoute) inrichting, worden wat ons betreft overwogen. Afgelopen seizoen kreeg het zwemwater 'code oranje' en
we willen niet dat er een situatie kan ontstaan met 'code rood', een zwemverbod.
2. Wat is de betekenis van het kostenoverzicht op pagina 32?
Antwoord :
Het kostenoverzicht en de stand van zaken dekking zijn voor de minister aanleiding om als ontwikkelperspectief in te
zetten op een beperkt getij in de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak en Zoommeer. Tegelijk stelt ze
als voorwaarde dat binnen één jaar na vaststelling van de rijksstructuurvisie wordt voorzien in een oplossing voor het

dekkingstekort en voor de onzekerheden en aannames in het bekostigingsvoorstel. Rijk en regio kunnen daar nu mee
aan de slag.
3. Wat is de positie van Bergen op Zoom?
Antwoord :
De concept-rijksstructuurvisie heeft nauwelijks directe implicaties voor Bergen op Zoom.
Verzilting van het Zoommeer zou evenwel een unieke kans bieden om de geïsoleerde ligging van de Binnenschelde en
de waterkwaliteitsopgaven structureel aan te pakken. De gemeenteraad sprak zich immers in ruime meerderheid uit
voor verzilting van de Binnenschelde (bij de behandeling van boulevard in Beweging).
Na het sluiten van Philip Morris is het voor het college van groot belang dat nieuwe banen gevonden worden, onder
meer in de toeristisch-recreatieve sector.
4. Gaat het college ondanks de in de ontwerp-rijksstructuurvisie geschetste financiële voornemens van het Rijk deze
plannen doorzetten?
Antwoord :
De 'plannen' van de gemeente gaan vooralsnog niet verder dan het verkennen van de kans om met de Binnenschelde
aan te sluiten bij de verzilting van het Zoommeer. De Adviesgroep Zuidwestelijke Delta deelt het gunstige sociaaleconomische perspectief van Bergen op Zoom bij een goede ligging in de Zuidwestelijke Delta, nieuwe ontwikkelingen
in het Zoommeer en een goede waterkwaliteit. Dit werd geschetst in de visie Verbonden Toekomst en was onderwerp
van een businesscase 'Bergen op Zoom aan de Delta'.
De voorgestelde (vakantie)woningbouw in de visie, werd bij de businesscase beperkt tot eilanden in de Binnenschelde
en de Kleine Molenplaat. Het College van Bergen op Zoom heeft evenwel geen fiducie in de voorgestelde
(vakantie)woningbouw.
Vanuit de betrokken overheden en de samenwerking Waterpoort is bereidheid getoond om aan een verdere
verkenning mee te werken . Een voorstel is in voorbereiding .
5. Of gaat het college middels een meningpeilende raadsmededeling kijken wat de gemeenteraad er nu van vindt?
Antwoord :
Het college wil de commissie Stad en Ruimte betrekken bij haar voornemen om af te zien van het indienen van een
zienswijze op de ontwerp-rijksstructuurvisie. Ook de andere betrokken gemeenten zien hier van af. De gemeenten zijn
volop betrokken geweest bij de totstandkoming . De bevindingen zijn in lijn met de wens van de gemeente Bergen op
Zoom, namelijk het verkrijgen van een goede waterkwaliteit in het Zoommeer. Uiteindelijk krijgen we daarmee ook een
beter perspectief op de waterkwaliteit in de Binnenschelde.
Bijgevoegd is een brief van de burgemeester waarin hij de woordvoerders Waterveiligheid van de Tweede Kamer
vraagt om aandacht te geven aan de positie van de gemeente Bergen op Zoom. Hij doet dit onder meer vanuit sociaaleconomisch perspectief (werkgelegenheid).
We willen eerst de resultaten van het verkenningsproces kennen om daarna de plannen voor te leggen aan de raad .
Het is een goede suggestie om de raad daar tijdig bij te betrekken.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
wethouder,
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P.A.M. van der Velden

- =

Leden van de Tweede Kamer
Woordvoerders Waterveiligheid
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Geachte heer, mevrouw,
Op 19 november heeft uw Kamer een schriftelijk overleg over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en VolkerakZoommeer. De Gemeente Bergen op Zoom is enthousiast over dit ontwerp en roept op dit initiatief te steunen, maar
heeft wel enkele zorgen over de exacte uitvoering. In deze brief zouden we onze zorgen graag toelichten en u willen
vragen deze zorgen met de minister te bespreken.
Al enkele jaren kampt Bergen op Zoom met de slechte waterkwaliteit van de Binnenschelde. Ondanks het feit dat Bergen
op Zoom met de binnenstad grenst aan een plas van 180 hectare en een paar honderd meter zandstrand heeft, is er
vrijwel geen recreatie mogelijk. De slechte waterkwaliteit is een direct gevolg van de aanleg van de Deltawerken
waarmee een flink aantal wateren in Zuid West Nederland afgesloten werden van getij en zoet werden. Dit verslechterde
de waterkwaliteit met als gevolg veel algen en de zomers woekerende blauwalg die de Binnenschelde slecht bruikbaar
maakt voor recreatie en toerisme.
De laatste jaren is men bezig met aanpassingen op de originele Deltawerken om onder meer de waterkwaliteit te
verbeteren. Om die reden ligt nu de Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak Zoommeer voor aan de Kamer.
Hierin worden enkele oplossingen geschetst en formeel gemaakt. Maar voor veel oplossingen ontbreekt het geld nog. De
Gemeente Bergen op Zoom is groot voorstander van de uitvoering van de visie en hoop dat hiermee ook direct
voortvarend werk wordt gemaakt van de Binnenschelde.
In het persbericht bij de ontwerp Rijksstructuurvisie schrijft de minister over de grote mogelijkheden voor 'stedelijke
ontwikkeling van Bergen op Zoom' als gevolg van dit project. Wij zijn als gemeente blij dat de minister de rol van Bergen
op Zoom als regiokern binnen dit project erkent. Tegelijkertijd wordt de Binnenschelde in de structuurvisie nog niet
genoemd. Enkel in de MER wordt melding gemaakt van de Binnenschelde die een op een gekoppeld wordt aan de
positie van het Zoommeer. Hoe dit nu precies zit, is nog onduidelijk.
Feit is dat wanneer het Zoommeer wordt verzilt ook de Binnenschelde aangepakt moet worden. De Binnenschelde wordt
immers gevoed met water vanuit het Zoommeer en een half zoet-zilte oplossing is de enige situatie denkbaar die nog
slechter is dan de huidige. Toch gaat dit niet vanzelf aangezien de bodem van de Binnenschelde ligt op ONAP. (De
gemiddelde diepte van het water is daarbij 1.5 m.) Om de Binnenschelde niet direct leeg te laten lopen moet een groot
deel van de 180 hectare uitgebaggerd worden .
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De gewonnen grond kan wellicht op andere plekken binnen het Binnenschelde-Zoommeer-project ingezet om de kosten
voor dijkverplaatsingen enigszins te drukken. Het project Binnenschelde is noodzakelijk maar te groot voor de gemeente
Bergen op Zoom alleen. In het jaar dat Philip Morris sluit en 1200 voltijdsbanen verloren gaan, is de behoefte aan een
impuls voor werkgelegenheid via toerisme erg groot. We hopen dat de minister hier speciale aandacht aan zou willen
besteden.
Om bovenstaande redenen wil de gemeente Bergen op Zoom haar zorgen overbrengen over het vooralsnog ontbreken
van de Binnenschelde in de structuurvisie en de schaal van de opgave die voor ligt. Wij hopen dat u deze zorg wilt
overnemen richting de minister van Infrastructuur en Milieu en haar kunt oproepen om het gesprek aan te gaan met de
gemeente Bergen op Zoom zodat we samen op zoek kunnen naar oplossingen.
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