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Middelburg, 8 november 2018
Betreft: Natuurwaarden & RGV Volkerak - Zoommeer

Geachte heer Tabak,
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. Nu er is besloten om de
komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor verzilting van het Krammer Volkerak, wijzen wij op
uw verantwoordelijkheid voor de bescherming van de natuurwaarden in dit gebied. Daarnaast vragen wij u om
de komende jaren te benutten voor een algemene heroverweging van het onderdeel Volkerak-Zoommeer.
Aanwijzingsbesluit Natura 2000
Het Natura2000 gebied Krammer Volkerak heeft, in tegenstelling tot andere deltawateren, nog steeds geen
definitief aanwijzingsbesluit. In een reactie op het concept-aanwijzingsbesluit dat vorig jaar gepubliceerd werd,
stelden onze organisaties dat de doelen in dit concept geen recht deden aan de natuurwaarde van het gebied
en dat er een flinke slag gemaakt moet worden om deze te beschermen. Op dit moment, meer dan een jaar
later, ligt er nog steeds geen definitief besluit, wat ook het opstellen van een Natura2000-beheerplan
onmogelijk maakt. Hierdoor is de hoge natuurwaarden van het Krammer Volkerak zo goed als onbeschermd en
heerst onduidelijkheid over wat wel en niet toelaatbaar is qua menselijke activiteit in het gebied.
Wij verzoeken u dringend om dit concept-aanwijzingsbesluit zo spoedig mogelijk definitief te maken met
doelen die recht doen aan het Krammer Volkerak. Graag vernemen wij welke stappen hiervoor gezet gaan
worden in de komende tijd. Ook dient er op korte termijn een beheerplan te worden opgesteld voor dit gebied.
Wij voegen onze zienswijze van 17 oktober 2017 nogmaals bij.
Zout of zoet
Ook heeft de Coalitie Delta Natuurlijk (CDN) recentelijk opnieuw met diverse experts gesproken over de
mogelijke effecten van de voorgestelde ingreep. Geconcludeerd werd dat de nu voorgestelde maatregel van
zout met 30 cm getij geen meerwaarde voor natuur in het gebied creëert. Immers, de ontwikkeling naar een
veerkrachtig estuarien systeem, waarin de natuurwaarden van het Natura2000-gebied zich optimaal kunnen
ontwikkelen, vraagt om voldoende hydro- en sedimentdynamiek. Sterker nog, het huidige voorstel leidt naar
alle waarschijnlijkheid op korte termijn en zonder perspectief op een vervolg tot nettoverlies van
natuurwaarden vanwege de huidige hoge ecologische waarden van het gebied. Daarnaast houdt het huidige
voorstel naar ons idee te weinig rekening met de nieuwste inzichten inzake klimaatbestendigheid. Aangezien
verdere uitwerking van dit onderdeel van de RGV wordt uitgesteld, pleit CDN ervoor om in deze tussenfase de
visie voor het onderdeel Volkerak-Zoommeer te heroverwegen en noodzakelijke onderzoeken op te starten.

CDN zou graag inzicht krijgen in de maatregelen die LNV zal uitvoeren om te garanderen dat het scenario van
een zilt Krammer Volkerak er een is met hoge natuurwaarden en duurzame ontwikkeling van het ecosysteem.
Hierbij moet dit scenario worden bezien in het licht van de huidige ecologische waarde, de
klimaatbestendigheid en toekomstige perspectieven. Ook hecht CDN grote waarde aan inpasbaarheid van
eventuele maatregelen op deltaniveau, temeer omdat ontwikkelingen in het Krammer Volkerak en in andere
waterbekkens wederzijds van belang zijn. Tenslotte verzoeken wij u dringend om een gebiedsgerichte aanpak
te realiseren met actieve betrokkenheid vanuit LNV en haast te maken met het beperken van de
nutriënteninstroom vanuit de Brabantse rivieren. Deze belasting is nog steeds te hoog en blijft een bedreiging
voor de huidige natuurwaarden en vergroot de kans op blauwalg in dit gebied.
Graag gaan wij op korte termijn met u in gesprek over de noodzaak tot bescherming van de huidige
natuurwaarden én het bespreken van de mogelijkheden en kansen om tot de realisatie van een duurzaam en
optimaal functionerend ecosysteem (waterkwaliteit en natuur) in het Krammer Volkerak te komen.
Met vriendelijke groet,
namens Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland,
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