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Onderwerp
Verslag deelsessie voorkeursstrategie Volkerak-Zoommeer

Gastheer voor de deelsessie Volkerak-Zoommeer was Wouter Quist (RWS Zee en Delta) en
de facilitator was Sonja Pans (Deltares). Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor 2
Systeemverkenningen werd vertegenwoordigd door Meinte Blaas (RWS WVL).
Na een voorstelrondje bestond de deelsessie uit drie onderdelen:
1. Reflectie op geïdentificeerde kennisleemtes
2. Presentatie Volkerak-Zoommeer in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor 2
(Bijlage A)
3. Prioritering van kennisleemtes
De inventarisatie van kennisvragen en identificatie van kennisleemtes is gedaan op basis van
beschikbare documenten (zie “11206834-000-ZKS-0003_v0.3-Overzicht kennisvragen en
kennisleemtes VZM gebied.docx”). De deelnemers hebben de gelegenheid om opmerkingen
te plaatsen en/of ontbrekende kennisleemtes toe te voegen. Deze staan in onderstaande
tabel.
Kennisleemte (score prioritering)
Waterveiligheid - (16)
§ Bij welke frequentie van inzet noodwaterberging wordt een knikpunt
bereikt en waarom? (10)

Waterbeheer (waterstand) - (0)
§ Wat is de houdbaarheid van de voorkeursstrategie in relatie tot
wateroverlast (NAP 0,50 m)?
§ Wat is het effect van (grote) zeespiegelstijging op de waterstanden in de
Westerschelde, Oosterschelde en Hollandsch Diep)
§ Hoe veranderen als gevolg van zeespiegelstijging de
afvoerkarakteristieken van de belangrijkste kunstwerken
(Volkeraksluizen, Krammersluizen en Bathse spuisluis) bij een verhang
dat substantieel afwijkt van de huidige situatie?

Waterbeheer (chlorideconcentratie) - (16)
§ Wat is het effect van (extreme) zeespiegelstijging op de
chlorideconcentratie op het Hollandsch Diep?
§ Wat is het effect van zeespiegelstijging op de zoutlast door met name de
Krammersluizen en in mindere mate de Bathse spuisluis? (3)

Opmerking
Niet allee kijken naar frequentie maar ook mate
van noodwaterberging
Consequenties van zeespiegelstijging op het
afwatersysteem van West-Brabant / Mark-Vliet
systeem (6)
Welke ontwikkelingen worden verwacht in de
grote rivieren die van invloed zijn op de
zoetwaterbeschikbaarheid en wanneer worde
deze verwacht (dwarsrelatie DP zoetwater)
Waterbezwaar, waterveiligheid en waterkwaliteit
integraal beschouwen in combinatie met
klimaatdreigingen.
Schakelen tussen benedenriviergebied en rest
van Zeeuwse Delta. Hoe geven we de schakel
vorm? Kan ZWD eisen stellen aan hoeveelheid
en kwaliteit van het water uit het Hollandsch
Diep of hanteren we de omstandigheden als
gegeven feit?
En wat betekent dit voor de beheerinspanning?
Bij het huidig beheer van de Haringsvlietsluizen
en toepassing van de Voorkeurstrategie voor
Rijnmond – Drechtstad en blijft het water bij de
Volkeraksluizen zoet.
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§ Wat is het effect van zeespiegelstijging op zoute kwel direct naar het
VZM en regionale gebieden? Wat is het gevolg hiervan op de
watervraag? (13)

KP ZSS gaat een eerste antwoord geven op
zoutlast door sluizen en effect zoute kwel op het
VZM.

Waterkwaliteit en natuurbeheer - (25)
§ Welke natuurdoelen zijn als gevolg van klimaatverandering op lange
termijn niet meer (volledig) haalbaar, los van aanpassingen in de
inrichting van watersystemen? (12)
§ Wat is de autonome ontwikkeling van de nutriëntenvracht vanuit Dintel
en Steenbergse Vliet, en wat is de impact op de KRW toetsing? (4)
§ Wat is de autonome ontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer (inclusief
het effect van geplande maatregelen)?
§ Wat is het (klimaat)effect van temperatuurverandering? (4)
§ Wat is zijn effectieve handelingsperspectieven om de overlast van
blauwalgen te beperken? (3)
§ Wat is het effect van hogere frequentie noodwaterberging op natuur? Bij
welke frequentie is het effect te groot? (2)

Natuurdoelen: de vraag leeft vanuit
verschillende kanten (PACW, Natuurwinstplan,
N2000-beheer), maar wordt nog niet opgepakt?
Wat zijn de juridische mogelijkheden (EU wet &
regelgeving)
Toenemende waterberging zal ertoe leiden dat
zoutindringing steeds verder de rivieren op gaat
en daarmee de berging in

Overig (10)

Onderzoek ook integrale dreiging/druk op
natuur: klimaat en andere antropogene
(nutriënten, habitatruimte etc.)
Welke reductie in nutriënten kan door menselijk
handelen bereikt worden?
Wat is het knikpunt voor nutriëntenlast op het
VZM om de blauwalgen te beteugelen?
Waar komen de meeste nutriënten vandaan?
Kan de aanvoer van nutriënten worden
verkleind?
Extra vraag (en deels kennisleemte): welke
concrete maatregelen voor vismigratie en zoetzout overgang kunnen bijdragen aan klimaat
robuuste natuur?
Welke nieuwe gebruiksvormen van het water
zijn nog niet in beeld. Denk aan energietransitie:
aquathermie, blue energy, en eiwittransitie: teelt
van algen. (2)
Behoefte aan handelingsperspectieven en
kennis wat de effecten en neveneffecten van
maatregelen/adaptatie zijn.
Een robuuste adaptatie is gebaseerd op
draagkracht van het natuurlijk systeem. Dus hoe
kunnen we de draagkracht van het ecosysteem
en watersysteem vergroten gegeven een
onzekere toekomst.
Werken uit een integraal aanpak en
dwarsrelaties (zoetwater/rivieren. Water
veiligheid (8)

Over het algemeen wordt geconstateerd dat het overzicht van geïdentificeerde kennisleemtes
een goed beeld geeft in relatie tot de houdbaarheid en oprekbaarheid van de
voorkeursstrategie. Duidelijk spelen vragen rond natuur/waterkwaliteit, waterveiligheid en
chlorideconcentratie. Waterbeheer met betrekking van waterstanden werd niet als
aandachtsgebied gezien boven de geformuleerde vraagstukken.
Er is een duidelijke wens dat vraagstukken met een integrale aanpak/dwarsrelatie tussen
zoetwaterbeheer en waterveiligheid worden beschouwd, omdat hier een duidelijke relatie met
de handelingsmogelijkheden bij ZZS liggen (e.g. behoefte aan meer spoelen, gebruik als
noodwaterberging).
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Na de presentatie van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor 2 werd de deelnemers
gevraagd om aan te geven wat voor hen de top drie van belangrijkste kennisleemtes is. Het
betreft hooguit een indicatieve prioritering, omdat de deelnemersgroep van beperkte omvang
was. Indicatief is het beeld dat:
- Waterkwaliteit en natuurbeheer, waterbeheer (chloridegehalte) en waterveiligheid de
prioritaire thema’s zijn. Voor water(peil)beheer zijn geen prioritering aangeven.
- Voor waterveiligheid is de kennisleemte in vraagstukken rond het VZM als
noodwaterberging en consequenties van ZSS voor een veilige waterafvoer uit West
Brabant.
- Voor Waterkwaliteit staat de toevoer van nutriënten centraal (en daarmee gerelateerd
het verminderen als stelknop voor minder blauwalgen), waarin tegen voor
Natuurbeheer de mogelijke veranderingen in haalbaarheid van natuurdoelen met ZSS
inclusief juridische opties het meeste aandacht kregen.
- De prioritering voor de kennisvragen voor zoute kwel en zoutindringing door de
sluizen zal eerder onderdeel zijn van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.
- Een groot deel van de geprioriteerde kennisleemtes valt binnen het thema
waterkwaliteit en natuurbeheer. De relatie met het Deltaprogramma en met het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging is daarvoor (nog) niet helemaal duidelijk, omdat
deze programma’s zich primair richten op de thema’s waterveiligheid en
zoetwatervoorziening. Dit wordt aangegeven als een aandachtspunt.
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Bijlage A – Presentatie Volkerak-Zoommeer Kennisprogramma Zeespiegelstijging
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