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Betreft Project “Getij Grevelingen” 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
  
Op de Grevelingendam werd op 21 februari 2019 de overeenkomst getekend van de 
bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase MIRT van het project 
Getij Grevelingen. In deze overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en 
organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. 
 
Rijk, Provincie en regio willen al vele jaren de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en 
daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van beperkt 
getij. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat is goed 
nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale 
natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is daarbij een voorwaarde voor de 
verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale 
economie. 
 
Deze watersportsector doet een dringend beroep op u om als volwaardige gesprekspartner 
bij de gehele ontwikkeling van dit project aan tafel te worden toegelaten. Daar waar u de 
participatieve overheid ongetwijfeld hoog in het vaandel wil zetten, willen wij deze rol ook 
graag in het vervolg van dit -voor onze sector zo belangrijke- project vervullen. 
  
De watersport- en waterrecreatie-sector is blij met alle inzet, maar maakt zich tegelijk ook 
wat zorgen. Bij het enkele recente overleg met vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en 
een enkele gemeente - dat eerst na vele verzoeken tot stand kwam -, werd door de 
aanwezige vertegenwoordigers van HISWA Vereniging, Watersportverbond en 
watersportverenigingen geconstateerd dat er veel gaat veranderen op de Grevelingen en dat 
er bij de aanwezigen hierover inhoudelijk weinig bekend is. Het gevoel overheerst dat er over 
hen, maar zonder hen, zaken worden vastgelegd die later niet, of heel moeilijk terug te 
draaien zijn. Daarnaast zitten er in het project ook kansen die tegelijk niet lijken te worden 
benut. 
  
De waterrecreatiebedrijven en –verenigingen, georganiseerd in HISWA en 
Watersportverbond, zijn van grote economische betekenis voor de economie in de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse Delta. Van de 15 miljoen watersportactiviteiten van Nederlanders in 
hun vrije tijd en de één miljoen mensen die in hun vakantie gaan watersporten in Nederland 
(waarvan 470.000 buitenlandse gasten), vindt een aanzienlijk deel plaats in de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland. De gemiddeld hoge bestedingen dragen flink bij aan de regionale 
economie.  



  

  
Deze watersportsector doet daarom dit appèl op u om als volwaardige gesprekspartner bij de 
gehele ontwikkeling van dit project aan tafel te worden toegelaten. 
  
Naast het project “Getij Grevelingen” maken de bedrijven en verenigingen zich ook zorgen 
over andere ontwikkelingen, die tegelijkertijd plaatsvinden. De zoektocht die medegebruikers 
doen naar hectaren oppervlaktewater is intensief. In de Grevelingen, maar ook in de 
Oosterschelde zien we steeds meer drijvende MZI installaties, die hectaren vaarwater 
blokkeren. De schelpdiersector kan prima bestaan naast de watersport, zolang deze zich op 
de bodem bevindt. De vraag om meer hectaren vaarwater te mogen en kunnen blokkeren 
met drijvende installaties is echter niet verder aanvaardbaar. Wij vinden dat de huidige 
oppervlakte aan MZI’s al maximaal is. 
 
Graag nodigen wij uw toekomstige college uit om met ons deze zaken te bespreken en een 
en ander in het gebied met eigen ogen te komen aanschouwen. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
  
 
 
Gerdina Krijger    Hedwich Kuipers 
Regiomanager HISWA Vereniging Coördinator Belangenbehartiging 

Watersportverbond 
 

       
 

 


