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Na het vertrek wegens familieomstandigheden van Piet Castenmiller nam in oktober 2019 Henk
Botterweg het voorzitterschap tijdelijk op zich, naast zijn aandachtsgebied Grevelingen. In
maart 2020 zou in een ledenvergadering een bestuursverkiezing plaatsvinden. Omdat Leendert
Vorthoren aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde, waren er twee vacatures. Leendert
droeg Teun van Es als opvolger voor als bestuurslid met Veerse Meer als aandachtsgebied.
Voor het voorzitterschap meldden zich enkele kandidaten, waarvan er na gesprekken één
overbleef: Bram Aertssen, tot voor kort voorzitter van W.V. De Schelde in Bergen op Zoom.

Het regioteam Deltawateren

De ledenvergadering van maart moest wegens corona-maatregelen worden uitgesteld tot 16
juni. De opkomst was klein en de beide kandidaten werden bij acclamatie gekozen. Het bestuur
bestaat vanaf dat moment uit:
Bram Aertssen		
Jaco de Bat			
Henk Botterweg		
Peter Mater			
Teun van Es			
Kees van der Vaart		
Marnix Lippens		

Voorzitter, aandachtsgebied Krammer/Volkerak/Zoommeer
Penningmeester, aandachtsgebied jeugdcompetitie
Secretaris, aandachtsgebied Grevelingen
Aandachtsgebied Oosterschelde
Aandachtsgebied Veerse Meer
Aandachtsgebied Westerschelde en Kanaal door Walcheren
Aandachtsgebied Westerschelde

Er waren dit jaar vier bestuursvergaderingen, de voorjaarsledenvergadering werd verplaatst
naar 16 juni, één bestuursvergadering en de najaarsledenvergadering konden wegens de
coronamaatregelen niet worden gehouden.
De landelijke vergaderingen van regiovertegenwoordigers werden bijgewoond door Henk
Botterweg (januari, februari) en daarna door Bram Aertssen (februari t/m december). Veel tijd is
daarin besteed aan het voorstel om regio’s voor een gedeelte van hun werkzaamheden samen
te laten optreden. Zo’n groep regio’s wordt dan een gewest genoemd. Het gewest Zuid zou de
werkgebieden beslaan van de regio’s Deltawateren., Delta-Noord en een deel van Brabant.
Omdat het idee veel weerstand ondervond is in november 2020 besloten de bestaande
regiostructuur te handhaven.
Samenwerking tussen regio’s wordt aangemoedigd. Regio Deltawateren en regio DeltaNoord hebben drie keer per jaar regulier overleg, waarin ook Sportvisserij ZW Nederland en de
Onderwatersportbond deelnemen. Vooralsnog vinden we dat voldoende om goede contacten
te onderhouden.
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Krammer/Volkerak/Zoommeer

De Regio Deltawateren is al een jaar bezig met een actie om de Bergsediepsluis te vergroten.
Sinds 1985 is de Oesterdam afgesloten en door bezuinigingen in die jaren is er een schutsluis
van slechts 36x6 meter gebouwd. De verwachting van Rijkswaterstaat (RWS) en de Provincie
Zeeland in 1984 was dat er maar hoogstens 250 ligplaatsen zouden worden gecreëerd en
dat het niet interessant was om daar met een jacht te liggen. Het was meer de wens van de
gedachte, intussen liggen er ongeveer 700 jachten achter deze sluis en ook de grootte van de
jachten is toegenomen. RWS legt de bal neer bij de Provincie Zeeland en Provincie doet dit bij
RWS. Ze stellen dat de vergrijzing toeneemt en dat het aantal jachten afneemt. Dit komt uit een
rapport uit 2015 over de bevolkingsgroei. De ontwikkeling blijkt anders te zijn.Er staat binnenkort
een overleg gepland met de provincie Zeeland en de betreffende jachthavens en ook de
wethouders van Tholen en Bergen op Zoom.
Ook is het regiobestuur in overleg met de gemeente Bergen op Zoom om de de brug van de
Burgemeester Peterssluis op afstand te kunnen bedienen. De gemeente Bergen op Zoom gaat
voor 4.2 miljoen euro de brug moderniseren en dat betekent dat alles wordt vervangen. Dus
ook op afstand bedienen zou dan een optie zijn. De gemeente staat er financieel slecht voor en
moet flink bezuinigen, dus ook op personeel. Kees van der Vaart en Bram Aertssen hebben de
gemeente van informatie voorzien, het zou mooi zijn als deze brug ook op afstand bediend gaat
worden.

Grevelingenmeer
Getij

Er wordt gewerkt aan het invoeren van gedempt getij om de waterkwaliteit in het
Grevelingenmeer te verbeteren. Dit is een groot project, waarvoor in de Brouwersdam een
opening moet worden gemaakt van 896 m2, 14 kokers van 8 m breed en 8 m hoog. Voorlopig
wordt gemikt op een middenstand van NAP – 30 cm, een laagwater van NAP – 50 cm en een
hoogwater van NAP – 10 cm. Het huidige peil is NAP – 20 cm. De verlaging van de middenstand
is vooral voor de natuurwaarden erg positief. Er komt meer broedgebied voor steltlopers en
de Noordse Woelmuis krijgt meer leefgebied. De watersport vreest voor verkleining van het
vaargebied. Er zijn nog nauwelijks behoorlijke kaarten beschikbaar waar conclusies uit kunnen
worden getrokken. Wel is het duidelijk dat bepaalde doorgangen zullen moeten worden
uitgebaggerd om de mogelijkheid te behouden rond de platen te varen.
Volgens de nu geldende planning zal er in 2027 weer getij op de Grevelingen kunnen zijn. Er
is een uitgebreid inspraakprogramma opgesteld om de gebruikers alle kans te geven hun
wensen te uiten. Behalve dat er inspraak is op havenniveau zijn er gesprekstafels over recreatie,
visserij en duiksport. De eerste gespreksronden hebben in 2020 plaats gevonden. Aan de Regio
Deltawateren is gevraagd personen voor te dragen voor de bemanning van de tafels.
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Flakkeese Spuisluis

De verbetering van waterkwaliteit zal voor 80% worden geleverd door het gat in de
Brouwersdam en voor 20% door het openstellen van de Flakkeese Spuisluis. Na restauratie heeft
die één jaar water doorgelaten. Daarna is er een concessie verleend aan een onderneming die
in de sluis een testcentrum voor stromend-watergeneratoren wilde bouwen. Voor deze bouw
werd de sluis weer afgesloten. Helaas was de bouwer financieel niet sterk genoeg en ging hij
failliet. Geen beste beurt voor de politiek om zo’n zwakke partij het werk te gunnen! Sinds juli
zoekt Rijkswaterstaat, in opdracht van de politiek, naar een partij die het bouwsel wil voltooien.
Als het niet lukt die te vinden, zal in 2021 de spuisluis weer in zijn oorspronkelijke vorm worden
hersteld.

Brouwerseiland

Medio 2020 kwam er een levensteken van Brouwerseiland BV. Het plan dat in 2018 door de
Raad van State is vernietigd, was gerepareerd en werd opnieuw voorgelegd aan de provincie
Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. In een raadsvergadering op 5 november
2020 heeft de raad besloten het bestemmingsplan niet vast te stellen en medewerking aan de
plannen te weigeren. Vervolgens heeft Brouwerseiland BV op 1 december 2020 aan de provincie
Zeeland gemeld dat e besloten heeft de aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken.

Brochure

Te verwachten is dat stevig zal worden gediscussieerd over alle nieuwe mogelijkheden die
de Grevelingen zal bieden als er weer getij is ingesteld. Daarbij zullen alle gebruikers hun
eigen ruimte vragen. De havens aan de Grevelingen, zowel de verenigingshavens als de
commerciële, zijn bezig met een actie om een brochure te laten schrijven over de huidige
stand en de toekomst van de waterrecreatie op de Grevelingen. Zij verwachten daarmee
andere partijen een beter beeld te kunnen geven van de omvang van de activiteiten van de
watersport en van het grote belang voor de economie van het gebied.

Oosterschelde
Door de coronapandemie werd de Zeelandbrug dit jaar nog maar eenmaal per uur geopend.
De provincie heeft dit regime in ieder geval verlengd tot 1 april 2021. Onze bezwaren hiertegen
werden tot nu toe niet gehoord, maar het bestuur blijft zich, mede gesteund door meerdere
partijen, inzetten op het herstellen van het halfuurs regime per 1 april 2021.
De zandsuppletie van de Roggenplaat is succesvol afgerond, zonder nadelige gevolgen voor
de watersport.
Door de inzet van het bestuur is een uitbreiding van de MZI (Mosselzaadinvanginstallatie)
bij Neeltje Jans anders ingevuld, zodat er door de watersport geen bevaarbaar water moest
worden ingeleverd.
De komende jaren worden bijna alle objecten van Rijkswaterstaat gerenoveerd. Om de
overlast hiervan voor de watersport te beperken voeren wij regelmatig overleg. Anders is dat
met storingen, die komen onverwacht. Goed voorbeeld hiervan is de basculebrug van de
Grevelingensluis, waardoor er maar enkele malen per dag een schutting kan plaatsvinden.
Gelukkig valt deze storing buiten het hoogseizoen, maar het blijft vervelend.
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Veerse Meer
Gebiedsvisie Veerse Meer

De eerste gebiedsbrede werksessie van Fase 2 van de gebiedsvisie Veerse Meer is gehouden
op 22 oktober jongstleden In Fase 1 stonden de omgevingskwaliteiten, algemene principes en
aandachts-en beschermingsgebieden centraal. Fase 2 staat in het teken van een concreet
actieprogramma en een perspectief schetsen dat breder is dan de individuele projecten langs
het Veerse Meer.
Het gebiedsbrede traject is besproken op 3 tafels:
1. Groen, onderwerpen op gebied van natuur-, milieu- landbouw- en landschapskwaliteit:
2. Blauw, over waterkwaliteit en waterveiligheid, de recreatie op en in het water, de visserij en
de binnenvaart. Regio Deltawateren heeft aan deze tafel deelgenomen.
3. Rood, over bebouwde omgeving, de infrastructuur (inclusief gebiedsontsluitingsvisie) en het
(recreatief) ondernemen.
In Fase 2 lopen twee parallelle sporen, het gebiedsbrede traject, waar deze werksessie
onderdeel van uitmaakt, en de lokale gebiedstafels die elke gemeente verzorgt. Botsproeven
tussen beide parallelle sporen moeten mogelijk nieuwe inzichten opleveren en kunnen
consequenties voor denk routes en verdere uitwerkingen vormen.
In december vindt er bestuurlijk een terugkoppeling plaats van eerste inzichten en begin
volgend jaar worden zowel burgers als gemeenteraden, Provinciale Staten, het Algemeen
Bestuur van het Waterschap Scheldestromen en de directie van Rijkswaterstaat geconsulteerd.
De uiteindelijke deadline is om rond de zomer van 2021. Er moet dan een gebiedsvisie Veerse
Meer vastgesteld zijn, waar iedereen achter staat.

Westerschelde
Er was het bericht dat de Hydrografische Dienst overweegt de uitgifte van de 1803-atlas te
staken. Dan zou de enige Nederlandse uitgave voor dit gebied een groot formaat zeekaart
zijn. Die is aan boord van een jacht niet te hanteren. Omdat het een dynamisch gebied is, is
een actuele kaart echt nodig. Er is een Duitse uitgave, maar die bundelt grotere gebieden. We
volgen de ontwikkelingen op de voet.
Er zijn twee overleggroepen waarin het Verbond meedoet: Natuur en Toegankelijkheid. Beide
zijn ze nogal groot (zo’n 30 deelnemers, Belgen en Nederlanders). Voor een digitale bespreking
is dat eigenlijk te groot. De discussies verliepen daarom dit jaar moeizamer dan normaal. Een
verschil van mening tussen onze vertegenwoordiger en die van het Waterschap is opgelost
door een persoonlijk gesprek achteraf. Een voorwaarde vooraf van de ZLTO: “geen ontpoldering”
is met moeite geschrapt, maar er zijn andere partijen die er een handje van hebben om met
zulke voorwaarden het overleg in te gaan.
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Bruggen en sluizen
Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt is de Stationsbrug in Middelburg na restauratie
weer in bedrijf gesteld. De Sloebrug in Vlissingen langdurig buiten bedrijf voor een opknapbeurt
en Rijkswaterstaat zoekt koortsachtig naar een fout in het bedieningssysteem van de brug over
de Grevelingensluis. Naar verwachting zullen de problemen zijn opgelost vóór het vaarseizoen
2021. De vernieuwing van de zeesluis in Terneuzen loopt voorspoedig.

Jeugdcommissie
Van de geplande wedstrijden is er in 2020 slechts één doorgegaan. Het is nog lang niet duidelijk
of de coronamaatregelen volgend jaar nog zullen bestaan, maar het is nu al nodig plannen te
maken. Er wordt weer een Combikalender gemaakt. Wolphaartsdijk en Breskens staan er al in,
Vremdyck heeft een voorstel gedaan (gecombineerd met de Bobonnecup), Arne, Bergen op
Zoom komen, van N-Beveland verwachten we dat ook. WV Goeree heeft gevraagd of er een
jeugdwedstrijd op de Grevelingen kan worden georganiseerd. Scharendijke is een mogelijke
locatie. Duidelijk is dat er genoeg potentiële deelnemers en organisatoren zijn. Als ze de ruimte
krijgen kan het een prachtige serie worden.
Dit verslag verschijnt op de drempel van het jaar 2021. Een jaar waarin, naar we hopen, het leven
minder bepaald zal worden door maatregelen die een pandemie moeten intomen.
Wij wensen u allen een welvarend 2021!
Namens het bestuur van de Regio Deltawateren,
Henk Botterweg, secretaris.

Contact

Kijk voor meer informatie over het Regioteam Deltwateren en haar werkzaamheden op www.
watersportverbond.nl. Heb je vragen over de werkzaamheden van het regioteam of dit
jaarverslag? Neem dan contact op met regiovertegenwoordiger Bram Aertssen via
deltawateren@watersportverbond.com.
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