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Visie

Hoofdopgaven

De MIRT-regio Zuidwestelijke Delta beslaat de gehele provincie
Zeeland. De opgaven in het kader van het Uitvoeringsprogramma
Zuidwestelijke Delta en het Deltaprogramma op en rond de
Zuid-Hollandse eilanden en in het laaggelegen deel van WestBrabant worden ook bij deze MIRT-regio betrokken. Redenerend
vanuit de duurzaamheidsdriehoek (people, planet, profit) is
duidelijk wat de kapitalen van Zeeland zijn: een prettig woon- en
leefmilieu voor bewoners en bezoekers, grote ecologische waarden
en kansrijke economische potenties, enerzijds op en in het water
(diep vaarwater, binnenvaartroutes, aquacultuur), anderzijds op het
land (ontwikkelruimte, energie-opwekking, toeristische aantrekkingskracht). De centrale ambitie is om de economische potenties
van Zeeland verder te laten groeien binnen een veilige, gezonde en
veerkrachtige Delta, met behoud van het aangename woon- en
leefklimaat. Bij de verdere uitwerking en doorvertaling van de
opgaven zal vanuit de principes van het duurzaamheidsdenken
gewerkt worden: voorkomen dat ontwikkelingen in het ene
kapitaal ten koste gaan van de andere kapitalen en zoeken naar
synergie. Deze werkwijze en het samenwerken tussen Rijk en regio
in het kader van het Uitvoerings- en Deltaprogramma passen
geheel in de vernieuwing van het MIRT.

Wateropgave in relatie tot een duurzame, economisch
vitale en veilige Delta
Voor de gehele Zuidwestelijke Delta ligt er een wateropgave als
gevolg van klimaatverandering: het in duurzame balans met
economie en ecologie garanderen van de waterveiligheid – ook
voor de Randstad – in relatie tot de zeespiegelstijging en extreem
hoge rivierafvoeren en het borgen van een goede zoetwater
voorziening. In de topsector Water staan water- en deltatechnologie
voorop: getijdenenergie, multifunctionele dijken en innovaties in
zandsuppleties als showcase voor de rest van de wereld.

Havengerelateerde economie en Logistieke Delta
Voor de economie van Zeeland vormt de havengerelateerde
economie een zeer belangrijke drager. De opgave is het optimaal
laten functioneren en doorontwikkelen van deze sector en daarmee
de overheidsinvesteringen in het fysiek-ruimtelijke domein
optimaal te laten renderen. Het gaat hier over de ontwikkeling van
(watergebonden) bedrijvigheid, op- en overslag van goederen en
logistiek, en grote chemieconcerns met innovatieve biobased
toepassingen (gebruik van groene grondstoffen). De sectoren zijn
tevens belangrijk voor de werkgelegenheid en indirect voor het
draagvlak voor voorzieningen en bieden tegenwicht aan de
optredende bevolkingskrimp in met name Zeeuws-Vlaanderen.
De zeehavens (Vlissingen, Terneuzen) liggen strategisch en aan diep
vaarwater, maar de spoorverbinding naar het zuiden is niet
optimaal. In een aantal sluizencomplexen in de delta tekenen zich
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capaciteitsproblemen voor de binnenvaart af. De voorziene
grensoverschrijdende projecten zoals Seine Nord, versterken dit
proces. Het Rijk hecht aan het uitvoeren van de afspraken rond het
verder ontwikkelen van de Logistieke Delta, conform de visie op de
toekomst van de Zuidwestelijke Delta, als afsluiting van de MIRT
Verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR - vastgelegd in het
rapport Dynamische Delta 2020-2040). Het op orde houden en
doorontwikkelen van goede achterlandverbindingen hoort daarbij.

Overige (thematische) opgaven
Energie
Bij de topsector energie speelt Zeeland mee als het gaat om
energielevering (centrales, windparken, water/getijden) en het
transport via goede verbindingen naar de rest van Nederland. In
Zeeland en op en rond de Zuid-Hollandse eilanden zullen voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie worden aangewezen en zal het hoofdenergienetwerk (380KV) tussen Borssele en
Midden-Brabant compleet en robuust gemaakt worden.
Duurzame verstedelijking
In het Stedennetwerk Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en
Vlissingen) wordt concentratie van verstedelijking en (boven)
regionale voorzieningen nagestreefd. Zowel ten aanzien van
woon- als werklocaties wordt de ladder voor duurzame verstede
lijking gehanteerd en wordt herstructurering en zorgvuldig
ruimtegebruik gestimuleerd. Bij de beschreven verstedelijkings- en
economische opgaven moet nadrukkelijk een relatie worden gelegd
met de demografische ontwikkelingen, zowel in de vorm van
(omgaan met) plaatselijke krimp als de afname van de beroeps
bevolking wegens vergrijzing (arbeidsmarktbeleid en onderwijs).
Nagedacht moet worden over hoe een robuuste ruimtelijke
structuur kan ontstaan. Naast woningbouw en -kwaliteit, werk
locaties en voorzieningen betreft het ook de grensoverschrijdende
samenhang.
Natuur en landschap
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS,
inclusief de Natura 2000-gebieden, is een opgave in de MIRT
agenda. Binnen de door het Rijk gestelde kaders begrenzen,
beschermen en onderhouden de provincies het natuurnetwerk
met de juiste ruimtelijke, water- en milieucondities. Het Rijk is
als beheerder wel verantwoordelijk voor het beheer van de
Deltawateren, de Voordelta en de Vlakte van Raan.

op orde. Hierdoor zijn echter geïsoleerde waterbekkens zoals
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ontstaan. Natuurlijke
overgangen en getijdendynamiek zijn hier grotendeels verdwenen,
waardoor de natuur- en waterkwaliteit zijn verslechterd. Mede
hierdoor worden de economische potenties van recreatie en
toerisme, van de schelpdiersector en van duurzame (getijden)
energie onvoldoende benut.
Rijk en regio zijn samen de uitdaging aangegaan om het evenwicht
tussen waterveiligheid, economie en ecologie duurzaam te
herstellen: voor de korte en middellange termijn aan de hand van
het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ en de
Hoogwaterbeschermingsprogramma’s en voor de lange termijn aan
de hand van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta, als onderdeel van het Deltaprogramma.
Voor de structurering van de besluitvorming over de samenhangende ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer wordt
in samenspraak met de regio een rijksstructuurvisie opgesteld.
Kernpunten daarin zijn:
• 	wel of geen waterberging op de Grevelingen ten behoeve van de
waterveiligheid van de Rijn-Maasdelta, aanvullend op de
PKB-maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer;
• 	wel of geen beperkt getij terug op de Grevelingen;
• 	wel of geen zout Volkerak-Zoommeer.
Besluitvorming over de rijksstructuurvisie is voorzien eind 2014, in
samenhang met de deltabeslissingen van het kabinet.
De Ooster- en Westerschelde kennen opgaven op het gebied van
natuur en landschap, zoals herstel en behoud van de bestaande
natuur (Natura 2000), plus het ontwikkelen van nieuwe natuur.
Deze opgave dient ook ten goede te komen aan het Nationale Park
Oosterschelde. Voor de Westerschelde geldt eveneens een natuurherstelopgave. Bij dit alles moet er ook ruimte zijn voor recreatievaart, binnenvaart en zeevaart; bij de sluizencomplexen van
Volkerak, Krammer en Kreekrak valt de wateropgave samen met
dreigende belemmeringen voor de binnenvaart vanwege capaciteit.

In de Zuidwestelijke Delta komen twee prioritaire gebiedsopgaven
naar voren: Deltawateren & Kust en Sloegebied & Kanaalzone.

Het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma werkt aan een
langetermijnvisie (Nationale Visie Kust) over hoe de ruimtelijke
ontwikkeling hand in hand kan gaan met een duurzame veiligheidsstrategie voor de kust. Het strand en de duinen zijn in de
eerste plaats een natuurlijke verdediging tegen overstromingen.
Om het veiligheidsniveau op orde te houden is er voor gekozen om
de zandige kust te laten meegroeien met de zee door middel van
zandsuppleties. Om mee te kunnen groeien met de zeespiegel
stijging is een groter suppletievolume nodig. Hierbij is ook
aandacht voor de economische kant van de kustzone. Een voldoende breed strand, kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie en
mogelijkheden voor seizoensverlenging zijn belangrijk voor de
Zeeuwse Kust.

Deltawateren & Kust

Sloegebied & Kanaalzone

Door de uitvoering van de Deltawerken is voor de korte en
middellange termijn de waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta

De Westerscheldehavens van Terneuzen (Kanaalzone) en Vlissingen
(Sloegebied) zijn zeehavens van nationaal belang en vormen samen

Gebieden met concentratie van opgaven
van nationaal belang
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de derde zeehaven van Nederland. Goede toegang vanuit zee én
land is essentieel voor het benutten van de economische potentie
van de Zuidwestelijke Delta. Centraal staat de bereikbaarheid van de
binnenvaart en aansluiting op het Trans-European
TransportNetwork (TEN-T).
De investeringen in de sluis bij Terneuzen, de Sluiskiltunnel, de N62
en de Seine-Scheldeverbinding dragen bij aan het concept
Logistieke Delta. Binnen de havengebieden liggen kansen voor
logistiek, chemie (biobased economy), water en energie. Hierbij
wordt aansluiting gezocht bij het Topsectorenbeleid. In de
topsector chemie liggen kansen voor het samen met West-Brabant
uitbouwen van de biobased economy, het verder verduurzamen van
het productieproces en het ontwikkelen van groene bouwstenen
voor hoogwaardige producten.
Naast optimale multimodale achterlandverbindingen(N62/A58,
spoor en binnenvaart) zijn een duurzaam bedrijventerreinbeleid,

stimulering van de binnenvaart en containerisatie de opgaven voor
en ambities van het zeehavengebied, waarbij onder meer bedrijven
in de haven verder integreren door meer gebruik te maken van
elkaars (rest-)producten (biopark Terneuzen).
In het kader van een optimale achterlandverbinding zijn twee
goede binnenvaartroutes van essentieel belang voor de ontwikkeling van de Logistieke Delta; ten eerste de route via de RijnScheldeverbinding naar Antwerpen en ten tweede de MiddenZeelandroute (onderdeel van de Europese as Rotterdam-Parijs) via
de Krammersluizen en Kanaal door Zuid-Beveland, aansluitend op
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze verbindingen maken ook
deel uit van de internationale corridor Rotterdam-Antwerpen-
Parijs.
De Volkeraksluizen maken deel uit van beide verbindingen. Op
basis van de MIRT Verkenning capaciteit Volkeraksluizen is besloten
op korte termijn quick wins uit te voeren, de wachttijden te
monitoren en op langere termijn de sluizen uit te breiden met een
extra sluiskolk voor de beroepsvaart.
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Aanleiding en doel

Planning

Betrokkenen

Deltaprogramma
Zuidwestelijke
Delta

In verband met verwachting van hogere
zeespiegel en toenemende extremen (hoog en
laag) in rivierafvoeren ontwikkelen van een
langetermijnstrategie voor de Zuidwestelijke
Delta om een veilig, veerkrachtig en vitaal
gebied te blijven ontwikkelen.

2014  Voorkeursstrategie
(input voor
Deltabeslissing
Waterveiligheid en
Rijn-Maasdelta)

IenM, EZ, provincies, gemeenten
en waterschappen, maatschappelijke organisaties,
deltacommissaris
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