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Het Regioteam
Het regioteam Delwateren bestond in 2019 uit Jaco de Bat, Kees van der Vaart, Henk Botterweg, 
Marnix Lippens, Leendert Volthoren, Peter Mater en Piet Castenmiller. Wat het bestuur betreft 
kenmerkte het jaar 2019 zich door het vertrek van Piet Castenmiller als voorzitter, wegens 
familieomstandigheden. Henk Botterweg werd interim-voorzitter. In de voorjaarsvergadering van 
2020 vindt een bestuursverkiezing plaats.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de activiteiten van de portefeuillehouders sterk uiteenlopen.

Krammer-Volkerak-Zoommeer
Voor de samenwerking in het kader van Waterpoort wordt een nieuw convenant getekend. De 
steun van de provincie Brabant is daarmee voor vier jaar verzekerd, hetgeen een welkome steun in 
de rug betekent. Wegens het nog steeds groeiende aantal boten dat achter de Bergsediepsluis ligt, 
komt een actie op gang voor een grotere sluis. Rijkswaterstaat ziet dat niet als zijn taak, er zullen 
elders fondsen moeten worden gevonden.

Grevelingenmeer
Het plan Brouwerseiland is door de Raad van State afgekeurd. De B.V. heeft het nog niet opgegeven 
en is bezig met aanpassingen of een nieuw plan. De voorlopige planning voor het invoeren 
van een gedempt getij is dat er eerst nog twee momenten komen waarop het Rijk een go/no go 
beslissing moet nemen. Als die beide “go” zijn, kan op zijn vroegst in 2027 een getijdenbeweging 
van 40 of 50 cm worden opgewekt door het openen en sluiten van doorlaatkleppen. Of daaraan 
een getijdencentrale gekoppeld zou worden is nog steeds een open vraag. 

Staatsbosbeheer is bezig met een Strategisch Ontwikkelplan dat moet leiden tot een opknapbeurt. 
In de Natuur- en Recreatieadviescommissie speelt het Watersportverbond, samen met Hisw-
Recron en andere recreatiebonden een stevige partij mee.

Het Tidal Test Center in de Flakkeese Spuisluis heeft tegenslag op het gebied van planning en 
financiering gekend. De openingsdatum is enkele keren uitgesteld. Rijkswaterstaat heeft geëist dat 
het in juni 2020 klaar moet zijn.

Oosterschelde
Een teleurstelling was het torpederen van de plannen voor een aanlegsteiger in de Betonhaven 
door het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde. Het ruimtebeslag door de 
schelpdierkwekers met mosselzaadinvang en mosselhangcultuur lijkt wat minder dringend dan 
het wel is geweest. Van plannen tot het aanleggen van uitgebreide zeewiervelden, in het begin van 
2019 gelanceerd, is niet veel meer gehoord. 

Een duidelijk standpunt heeft Rijkswaterstaat over energieopwekking in de Stormvloedkering: ten 
hoogste twee openingen kunnen worden behangen met turbines. De soliditeit van de firma die de 
aanleg wil verzorgen zal daarbij een rol hebben gespeeld.

Veerse Meer
De aandacht gaat uit naar het opstellen van een omgevingsplan voor het Veerse Meer. Er is een 
breed gedragen opvatting onder de belangenorganisaties dat het bouwen van recreatiewoningen 
rond het meer moet stoppen. Helaas zijn er nog plannen in de pijplijn en heeft vooral de gemeente 
Middelburg een afwijkende mening. Het Verbond is zowel in de gebruikersraad als in het 
gebruikersoverleg goed vertegenwoordigd.
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Westerschelde
De samenwerking met België komt steeds beter op gang en neemt steeds meer tijd van onze 
vertegenwoordigers. De nieuwbouw van de sluis in Terneuzen gaat in goede harmonie tussen 
recreatievaart, beroepsvaart en aannemer.

Delta Combi
De Delta combi was in 2019 een van de best bezochte Combi-evenementen van het land. Het is 
niet altijd even makkelijk voldoende kader beschikbaar te krijgen, maar ook voor 2020 staat er weer 
een druk bezette wedstrijdkalender.

Januari 2020,
Henk Botterweg, interim-regiovertegenwoordiger Deltawateren. 
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