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Kennis genomen hebbend van:

 De resultaten van het Kenniscongres over de toekomst van de Oosterschelde en het daar 
aangenomen slotmanifest.

 De op 1 november 2013 door Provinciale Staten van Zeeland aangenomen motie over de 
sedimentproblematiek van de Oosterschelde.

Overwegende dat:

 Zeeland en de Oosterschelde in  het bijzonder binnen een beperkt aantal decennia 
geconfronteerd kan gaan worden met een veel grotere zeespiegelrijzing dan waarmee tot voor
kort rekening werd gehouden

 Dit grote consequenties gaat hebben voor het sluitingsregime van de Oosterschelde, met een 
(vrijwel) permanente sluiting van de Oosterscheldekering binnen een halve eeuw als reële 
mogelijkheid.

 Dit grote consequenties gaat hebben voor het maatschappelijk functioneren van 
Oosterschelde en de natuur, de visserij en de recreatie in het bijzonder.

 Deskundigen aangeven dat ‘afwachten’ ertoe zal leiden dat een permanent afgesloten 
Oosterschelde op termijn de enige mogelijkheid zal blijken. Scenariostudies naar alternatieven
moeten op afzienbare termijn worden gestart anders maken zij op langere termijn geen kans.  

Dragen Gedeputeerde Staten op:

 De Deltacommissaris te verzoeken scenario’s te verkennen om - de veiligheid en de belangen
van natuur, visserij en recreatie in ogenschouw nemend - ook op langere termijn zoveel 
mogelijk getij op de Oosterschelde te handhaven.

 Zijn bevindingen en mogelijk nog gewenste andere verkenningen te betrekken bij de 
collegevorming in het voorjaar van 2019.

En gaan over tot de orde van de dag.
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Anton van Haperen (PvdA)  Ton Veraart (D66) Gerwi Temmink (GL)



…………… …………… ……………

Anton Geluk (CDA) Willem Willemse (50PLUS) Joan van Burg (SGP)

……………

Nicole Heerkens (VVD)

Toelichting:
De Oosterscheldekering en het gedempt getij op de Oosterschelde maakt anno 2018 een 
vanzelfsprekend onderdeel van de Zeeuwse samenleving. Natuur, mosselvisserij en recreatie zijn 
ervan afhankelijk en we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat er géén getij meer op de 
Oosterschelde zal zijn. Deskundigen laten ons echter weten dat op termijn van een aantal decennia 
de zeespiegel zover gestegen kan zijn, dat de Oosterscheldekering dan (vrijwel) permanent dicht 
moet. Een afgesloten Oosterschelde is dan een feit. Als we willen dat alternatieven voor een dergelijk 
scenario in  beeld komen, dat moet er op korte termijn begonnen worden met studies. Ir. Frank 
Spaargaren, voormalig hoofd Bouwbureau Oosterscheldkering, heeft het in dit verband over de 
periode 2020-2025 (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/stijging-zeespiegel-in-zeeland-we-zijn-weer-
terug-bij-af~ae59bd46/). 

Onafhankelijk van de uitkomst, is het een onmiskenbaar Zeeuws belang dat deze studies 
worden verricht. Als zij niet worden verricht is er bij een sterke zeespiegelstijging immers maar één 
scenario denkbaar: permanent afsluiten. 

Deze motie geeft Gedeputeerde Staten de opdracht om deze scenario-verkenning op gang te
brengen. Daarbij is nadrukkelijk een koppeling gelegd met de komende coalitiebesprekingen om dit 
belangrijke punt ook voor de middellange termijn op het bestuurlijke niveau te agenderen.   
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