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Motie ‘Oosterschelde’ 
 
Van de Statenleden Anton van Haperen en Annebeth Evertz 
 
Ontvangen 1 november 2013  

 

 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 1 november 2013  
 
Overwegende dat 
 

 De Oosterschelde in het kustbeleid geen deel uitmaakt van het ‘zanddelend kustsysteem’, zoals 

bedoeld in het Nationaal Waterplan (2009). Dit in tegenstelling tot de Westerschelde, de 

Waddenzee en de Voordelta. 

 Er vrijwel geen sedimenttransport door de Stormvloedkering Oosterschelde plaatsvindt, als gevolg 

waarvan de bodem van de Oosterschelde niet meegroeit met de stijgende zeespiegel en de bodem 

van de Voordelta.   

 Deze ontwikkeling op langere termijn een serieus veiligheidsrisico is en steeds hogere eisen zal 

stellen aan de techniek en het beheer van de Stormvloedkering, met alle consequenties vandien. 

 De thans in beeld zijnde maatregelen voor het bestrijden van het ‘zandhonger’-probleem in de 

Oosterschelde  (bijvoorbeeld suppleties langs de Oesterdam en op de Roggenplaat) weliswaar op 

korte en middellange termijn zinvol zijn, maar geen structurele oplossing bieden voor deze 

problematiek op langere termijn. 

 De commissie Veerman in 2008 heeft geadviseerd om in de Oosterschelde zandsuppleties toe te 

passen met sediment van elders (bijvoorbeeld uit de Voordelta). 

 Dergelijke oplossingen uit beeld dreigen te raken in de meer recente benaderingen en 

veiligheidsstrategieën.  

 
Spreken als hun mening uit: 
 

 Dat het voor de verschillende maatschappelijke functies van de Oosterschelde en vooral ook voor 

de kustveiligheid gewenst is dat de bodem van de Oosterschelde blijft meegroeien met de 

zeespiegelrijzing en de bodem van de Voordelta. 

 Dat het daarom gewenst is de Oosterschelde, net als de Westerschelde en de Voordelta, te 

beschouwen als een essentieel onderdeel van het Nederlandse kustsysteem. 

 Dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om het structurele sedimenttekort van de 

Oosterschelde op te heffen, bijvoorbeeld door het suppleren van zand van elders. 

 
Dragen Gedeputeerde Staten op: 
 

 De positie van de Oosterschelde als wezenlijk onderdeel van het Nederlandse kustsysteem en het 

meegroeien van de Oosterschelde met de zeespiegelrijzing in te brengen in de aanstaande 

besprekingen over waterveiligheid van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 

 Te bevorderen dat de mogelijkheden om de bodem van de Oosterschelde te laten meegroeien met 

de zeespiegelrijzing verder worden onderzocht en uitgewerkt.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

………………….    …………………. 

 

Anton van Haperen    Annebeth Evertz 
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Toelichting: 
 
Het Nationaal Waterplan (2009) verwoordt de doelstelling voor de Nederlandse kust als volgt: ‘Het kabinet 
kiest ervoor de hoogte van het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging door zand toe 
te voegen. Dit gebeurt zoveel mogelijk door zand op een natuurlijke wijze langs de kust te verspreiden en 
verplaatsen.’  

In het streefbeeld van het Nationaal Waterplan wordt dit nog eens benadrukt: ‘(…) Het gehele  
Nederlandse kustfundament inclusief de duinmassa groeit mee met de zeespiegelrijzing. Ook  
de wadzijde van de Waddeneilanden en de bodemligging van Waddenzee en Westerschelde  
groeien mee (….).’  

De Oosterschelde maakt geen deel uit van dit perspectief. Het gebied achter de Stormvloedkering  
behoort niet tot het ‘zanddelend kustsysteem’ van het Nationaal Waterplan. Als gevolg van de zandhonger-
problematiek en het feit dat de Stormvloedkering geen sediment doorlaat ontwikkelt deze voormalige 
zeearm zich op langere termijn als een relatief diepe put ten opzichte van de stijgende zeespiegel. Dit is een 
serieus veiligheidsrisico voor de Zeeuwse eilanden en ook ongewenst voor de diverse gebruiksfuncties van 
de Oosterschelde (recreatie, visserij, natuur). De commissie Veerman heeft aanbevelingen gedaan om deze 
problematiek aan te pakken, maar deze dreigen uit beeld te geraken. Het is van groot belang voor Zeeland 
en de Zeeuwen dat dit probleem op bestuurlijk niveau en landelijk wordt geagendeerd. 
 


