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RIJK EN REGIO SLAAN DE HANDEN INEEN VOOR EEN VEILIGE, VEERKRACHTIGE EN 
VITALE REGIO 

 

 

 

Figuur A:   Overzichtskaart Zuidwestelijke Delta (Bosch en Slabbers, 2012) 



   

ER ZIJN VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN EN OPTIES OM UIT TE KIEZEN 

 

 

 

Figuur B:  Overzicht alternatieven op basis van de bouwstenen, met daarbij aangegeven of sprake is van een 

open (o) of afsluitbare (s) verbinding in de Grevelingendam 

                                                           



   

DE ALTERNATIEVEN HEBBEN REGIONALE EN NATIONALE EFFECTEN 

De nationale baten bestaan vooral uit baten voor landbouw en visserij 



   

Tabel A:  Netto contante waarde alternatieven (referentie 1 en 2)  

Referentie 1 = waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer verbetert niet vanzelf, Referentie 2 waterkwaliteit verbetert autonoom. * 
Deze baten tellen deels mee in referentie 2, ** deze baten vervallen bij referentie 2. 



   

Figuur C:  Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 

autonoom niet) in miljoen € 

B C D E F G H

(in mln €)



   

De regio profiteert van tijdelijke omzet en nieuwe economische activiteit 

Tabel B:  Resultaten verdeling baten naar regio 

Tabel C:  Resultaten verdeling naar stakeholder 

EEN SNELLE START MET HET ONTWIKKELPAD IS WENSELIJK OOK ZONDER EEN 
DEFINITIEF EINDBEELD  



   

 

 

 

 

 

                                                           



   

 

Figuur D:  Ontwikkelpaden 



   

 

 
 
 

 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



   

 

 ACHTERGROND 

Figuur 1:   Overzichtskaart Zuidwestelijke Delta (Bosch en Slabbers, 2012) 

 

 



   

 

 LEESWIJZER 



   

 

 PROBLEEMANALYSE 



   

 OPLOSSINGSRICHTINGEN 

                                                           



   

Kader 1 Het principe van waterberging (gebaseerd op waterberging Grevelingen, Deltares,2013a) 

In het zuidelijk deel van de regio Rijnmond-Drechtsteden ontmoeten het rivierwater en de zee elkaar. 
In dit overgangsgebied bepalen zowel de rivierafvoer als de waterstand op zee de waterstanden. 
Extreem hoge waterstanden treden op als een storm op zee samenvalt met een hoge rivierafvoer. 
Vanwege de storm op zee zijn in dat geval de stormvloedkeringen gesloten (de Maeslantkering en 
de Hartelkering). Het rivierwater kan daardoor niet naar zee stromen en hoopt zich op in het 
overgangsgebied. Hoe meer water de rivier afvoert, hoe sneller de waterstanden daar stijgen. 

 
Waterberging in de Grevelingen kan deze stijging verminderen. Inzet vindt plaats als de 
stormvloedkeringen gesloten zijn en voorspeld is dat op het Hollandsch Diep ter hoogte van de 
Volkeraksluizen NAP +2,6 m bereikt wordt. Zodra de Maeslantkering en Hartelkering dichtgaan, 
worden de Volkeraksluizen geopend. Een deel van het rivierwater stroomt via de sluizen naar het 
Volkerak-Zoommeer en daar vandaan via een doorlaatmiddel in de Grevelingendam naar de 
Grevelingen. Zo kan het rivierwater zich over een groter gebied verspreiden, en nemen de 
waterstanden minder snel toe.  

Als de Maeslantkering niet sluit, is waterberging in principe5 niet effectief. Dit kan gebeuren als 
sprake is van menselijk of technisch falen of als er geen storm op zee is en dus geen reden om de 
kering te sluiten. Bij een open verbinding met zee leidt het openzetten van de Volkeraksluizen er dan 
niet toe dat het waterpeil daalt of minder snel stijgt. De Noordzee met haar enorme hoeveelheid 
water vult het waterniveau immers direct weer aan. 

Bij het bepalen van de vermeden kosten voor dijkverhoging of buitendijkse schade door de inzet van 
waterberging moet dus alleen naar situaties gekeken worden waarbij de stormvloedkering gesloten 
is. De faalkans van de Maeslantkering is daarom van invloed op de effectiviteit van waterberging. 
Hoe lager de faalkans, hoe effectiever waterberging is. De benodigde dijkhoogte hangt ook samen 
met de relatieve frequentie van situaties waarin waterberging wel of niet doorwerkt: bij storm op zee 

is dat wel het geval, bij uitsluitend hoge rivierafvoer niet. Hoe vaker er sprake is van storm op zee en 
het sluiten van de stormvloedkeringen, hoe groter de kostenbesparingen door waterberging zijn. 

                                                           



   

 URGENTIE 

 ONDERLINGE SAMENHANG 



   



   

 

 WAT IS EEN MKBA? 

 STAPPEN IN EEN MKBA 

 

 

 

 

 

 Vaststelling alternatieven 

                                                           



   

 Autonome ontwikkelingen 

 Bepalen van kosten en effecten 

Tabel 1:  Onderverdeling van verschillende effecten  

Effect Beschrijving 

Directe effecten Directe effecten komen terecht bij de eigenaar, exploitant of gebruikers. 

Indirecte effecten Indirecte effecten zijn de gevolgen die niet rechtstreeks met een alternatief 
samenhangen, maar voortvloeien uit de directe effecten van het alternatief. 
Anders gezegd zijn het kosten en baten die via markttransacties worden 
doorgegeven aan anderen dan de eigenaar, exploitant of gebruikers (zoals 
achterwaartse of voorwaartse effecten, verandering in vestigingspatroon). 

Externe effecten Externe effecten zijn effecten die buiten iedere markt om bij anderen dan de 
eigenaar, exploitant of gebruikers worden veroorzaakt (bijvoorbeeld gevolgen 
voor milieu, natuur en veiligheid). 

 Netto Contante Waarde (NCW) 

 

                                                           



   

Kader 2:  Netto Contante Waarde 

In een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt de stroom van eenmalige en jaarlijkse kosten en 
baten in de tijd geplaatst en vervolgens verdisconteerd naar het basisjaar. Dat vindt plaats met 
behulp van de zogeheten netto contante waarde-analyse (NCW). 
Een euro die men ontvangt in het toekomstige jaar t, heeft niet dezelfde waarde als een euro die 
men nu al in bezit heeft. Immers, een euro die men nu bezit, kan nu al worden ingezet. Stel dat een 
bank een risicovrije rente aanbiedt van 2,5% per jaar, dan is deze euro volgend jaar € 1,025 
waard. Maar wat als niet zeker is of je over een jaar de euro met rente terugkrijgt? Voor dit risico 
willen investeerders worden beloond. De beloning die ze verwachten (in de vorm van een hoger 
rendement) wordt verwerkt in de risicopremie. Dat is een percentage dat opgeteld wordt bij de 
risicoloze rente om te compenseren voor het risico dat men loopt. De optelling van de risicovrije rente 
en de risicopremie is de discontovoet. 
Om de huidige waarde van toekomstige kosten en baten in euro’s te bepalen, moeten deze worden 
teruggerekend met de discontovoet. Momenteel worden de meeste infrastructuurprojecten tegen 
5,5% verdisconteerd. Het percentage van 5,5% is opgebouwd uit een risicovrije voet (2,5%) en een 
standaard risicopremie voor de niet spreidbare, macro-economische risico’s die gepaard gaan met 

het project (3%). De risicovrije voet is gebaseerd op de rente op risicoloze leningen en de risico-
opslag is de marktconforme premie voor macro-economisch risico. Alle baten en kosten worden 
contant gemaakt en vervolgens samengevat in één getal: de netto contante waarde (NCW). 

De netto contante waarde:  
Hierin is Bt de baat in jaar t vanaf de start van de planperiode, Ct de kost in jaar t vanaf de start 
van de planperiode, r de rente of discontovoet die wordt gebruikt om bedragen in de toekomst naar 
het heden om te rekenen en N is de looptijd van het project. 

 Overige uitgangspunten 

Tabel 2:  Uitgangspunten studie  

Thema Uitgangspunt 

Plangebied Het plangebied omvat de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer 

Studiegebied 

 

Het studiegebied omvat de gebieden grenzend aan de Grevelingen en het 
Volkerak-Zoommeer, waar mogelijk effecten en synergievoordelen kunnen 
optreden. Dit betreft zowel de omringende eilanden Goeree-Overflakkee, 
Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland, een gedeelte van Zuid-Beveland en 
West-Brabant, als de omliggende bekkens en meren: Oosterschelde, Haringvliet, 
Hollandsch Diep en Markiezaatsmeer en Binnenschelde. 

Daarnaast wordt een doorwerkingsgebied gedefinieerd, waarbinnen 
doorwerking van de besluiten mogelijk is en samenhang met andere besluiten 
gelden, zoals de Deltabeslissingen. Dit gebied bestaat uit het 
benedenrivierengebied tot aan de Drechtsteden en de Nieuwe Waterweg, en 
mogelijk ook de Hollandsche IJssel (met het inlaatpunt voor zoetwater nabij 
Gouda). 

Nationaal versus 
regionaal 

 

De MKBA heeft de nationale impact van alternatieven als basis; effecten tussen 
de regio's vallen weg (verdringingseffecten). Daarnaast geeft de REES de 
regionale impact weer. 

Investeringsjaar Alle investeringskosten vinden plaats in 2019. Voor verschillende bouwstenen is 
nog geen fasering of uitvoeringsplan vastgesteld; We laten alle investeringen 
op hetzelfde tijdstip ingaan om vertekening door verdiscontering te voorkomen. 
In de MKBA Waterkwaliteit VZM zijn gedetailleerdere aannames gedaan, maar 
omdat dat een planstudie is en de MIRT Grevelingen een verkenning, is dezelfde 
mate van detail voor andere maatregelen niet beschikbaar. Bovendien is de 
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Thema Uitgangspunt 

timing van de investeringen afhankelijk van de uitkomsten van de studie. De 
gevoeligheidsanalyse toont het effecten van gemiddeld twee jaar eerder 
investeren.  

Basisjaar Het basisjaar waarnaar alle kasstromen worden verdisconteerd is 2015. 

Exploitatiekosten 
en baten 

Exploitatiekosten en baten starten vanaf jaar 1 (2020). In de 
gevoeligheidsanalyse is het effect berekend wanneer de baten van de mossel- 
en oestervisserij pas 3 jaar later optreden. Deze resultaten zijn overgenomen in 
overzichtstabellen omdat ze representatiever zijn. 

Tijdshorizon 

 

100 jaar. We nemen om praktische redenen aan dat kosten en baten 100 jaar 
doorlopen dus tot en met 2119 optreden. Dit wijkt af van de aanbevelingen in 
de OEI-leidraad, waar uitgegaan wordt van een oneindige periode. 

Prijsniveau 

 

Het prijspeil van kosten en baten is januari 2014. Kosten en baten zijn inclusief 
BTW: 21% op kosten en 18% om het effect op besteedbaar inkomen in 

rekening te brengen. De REES deelt de economische effecten toe aan de regio 
en partijen daarbuiten. De BTW vervalt voor de regionale partijen.  

Alternatieven De beschouwde alternatieven en varianten zijn overgenomen uit de concept MER 
RGV en deels uit Afbakening van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer, Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het laatste document bevat een 
alternatief minder (alternatief E), maar wel de bouwsteen Berging als apart 
alternatief. 

 Gevoeligheidsanalyse 

Figuur 2:  De toekomst als schijnzekerheid 



   

 Conclusies en aanbevelingen 

 WAAROM EEN REGIONALE ECONOMISCHE EFFECTENSTUDIE? 



   

 

 

 

 

Figuur 3:  Overzicht alternatieven op basis van de bouwstenen, met daarbij aangegeven of sprake is van een 

open (o) of afsluitbare (s) verbinding in de Grevelingendam 



   

Tabel 3:  Overzicht van alternatieven en opties 

Samenstelling uit 
referentie en 
bouwstenen 

Ref. + zout +getij +zout 
+getij 

+zout 
+getij 
open 

getij 
berging 

zout 
berging 

zout 
getij 

berging 

Basis zonder opties A B C D E F G H 

Getijcentrale - - (1) (1) (1) (1) - (1) 

Getijcentrale met 
pompfunctie  

- - - - (2) (2) - (2) 

Doorvaarbare doorlaat 
in Grevelingendam 

- - - - (3) - - (3) 

Doorlaat oesterdam - (4) - (4) (4) - (4) (4) 

Extra inzet VK-sluizen - - - - - (5) (5) (5) 

Bellenscherm 
Krammersluizen 

(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 

Schade accepteren bij 
berging  

- - - - (7) (7) - (7) 

Extra zoetwatertoevoer 
naar Tholen & St. 
Philipsland 

 (8)  (8) (8)  (8) (8) 

 DE REFERENTIE 



   

Tabel 4:  Maatregelen Referentie  

Doelen Volkerak-Zoommeer Grevelingen 

Waterkwaliteit  Groot onderhoud zoet-
zoutscheiding Krammersluizen 

 Basispakket zoetwater-
maatregelen Roode Vaart 

 Extra periodieke doorspoeling 

 Heringebruikname Flakkeese 
spuisluis 

Waterveiligheid  Inrichting waterberging VZM 
1/1400 

 Voortzetting van huidig beleid 
dijkversterking (nHWBP) 

 

 BOUWSTENEN 

 

                                                           



   

Tabel 5: Maatregelen Bouwstenen  

Doelen Volkerak-Zoommeer Grevelingen 

Waterkwaliteit 

 

Bouwsteen 1 

 Doorlaatmiddel Philipsdam 300 
m2 (50 m breed) 

 Aanpassing inzet Bathse spuisluis 

 Maatregelen tegen zoutindringing 

 Aanvullende 
zoetwatermaatregelen (pakket 
t.b.v. robuustheid regionaal 
watersysteem + maatregelen die 
extra nodig zijn bij zout VZM) 

 Afhankelijk van de timing vervalt 
een deel van het groot onderhoud 
aan de Krammersluizen. 

Bouwsteen 2 

 Doorlaatmiddel Brouwersdam 
700 m2 (130 m breed) 

 Oevermaatregelen 

 

Waterveiligheid Bouwsteen 1 

 Inzet doorlaat Philipsdam voor 
peilverlaging voorafgaand aan 
berging 

Bouwsteen 3 

 Afsluitbaar doorlaatmiddel 
Grevelingendam 540 m2 

 Inrichting waterberging 1/1400 
(NAP +1,5 m) 

 Uitbreiding spuicapaciteit 
Volkeraksluizen tot 1200 /1350 
m2 

 Vermeden en/of uitgestelde 
dijkversterkingen en/of schade 
Rijn-Maasdelta 

 Bouwsteen 1: Zout water en beperkt getij in het Volkerak-Zoommeer 



   

Figuur 4:  Effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op chloridegehalte en waterkwaliteit 



























   

 Bouwsteen 2: Beperkt getij in de Grevelingen 

 Bouwsteen 3: Aanvullende waterberging in de Grevelingen 

 ALTERNATIEVEN 

 



   

Tabel 6:  Alternatieven  

Alternatief Bouwstenen Opmerkingen 

A Referentie  

B Referentie + bouwsteen 1 (zout) Een deel van het grote onderhoud 
Krammersluizen en de extra periodieke 
doorspoeling vervalt t.o.v. de referentie. De 
bouwsteen bestaat in feite uit drie 
onderdelen: 

B1: ontmanteling van zoet-zoutscheidingen; 

B2: maatregelen voor een robuustere 
zoetwatervoorziening; 

B3: maatregelen die het VZM zout maken en 
zoutindringing voorkomen. 

C Referentie + bouwsteen 2 (getij)  

D Referentie + bouwsteen 1 + 
bouwsteen 2  

Zie alternatief B 

E Referentie + bouwsteen 1 + 
bouwsteen 2 + verbonden bekkens 

Zie alternatief D, maar met een doorlaat in 
Grevelingendam in plaats van in de 
Philipsdam. De doorlaat in de Brouwersdam 
uit bouwsteen 2 wordt groter uitgevoerd en 
spuit voorafgaand aan berging op Volkerak-
Zoommeer. Ook wordt de Grevelingen 
ingericht voor verspreide waterberging. 

F Referentie + bouwsteen 2 + 
bouwsteen 3 (aanvullende berging) 

Beperkte synergievoordelen doordat 
maatregelen aan oevers, waterkeringen en 
steigers in de Grevelingen deels samenvallen. 
Na berging voert de doorlaat in de 
Brouwersdam vanuit de Grevelingen het water 
af. Het water uit het Volkerak-Zoommeer 
wordt afgevoerd volgens de route uit de 
referentie. Ten opzichte van de referentie 
wordt een deel van de dijkversterkingen 
uitgesteld of vermeden. 

G Referentie + bouwsteen 1 + 
bouwsteen 3 

Zie alternatief B. Ten opzichte van de 
referentie wordt een deel van de 
dijkversterkingen uitgesteld of vermeden 

H Referentie + bouwsteen 1 + 
bouwsteen 2 + bouwsteen 3 

Zie alternatief E bij een verbonden systeem. 
Bovendien wordt een deel van de 
dijkversterkingen uitgesteld of vermeden. 

 Effecten bij een verbonden systeem (alternatief E en H) 



   

 Effecten door combinatie van getij op de Grevelingen met aanvullende berging 

(alternatief F en H) 



   

Figuur 5:  Kaarten met beschrijvingen van alternatieven (A t/m D) 



















   

Figuur 6:  Kaarten met beschrijvingen van alternatieven (E t/m H) 

  



















   

 OPTIES 

 Optie 1: Een getijcentrale in de Brouwersdam 

 Optie 2: Inzet pompen in getijcentrale 

 Optie 3: Doorvaarbare doorlaat in Grevelingendam 

 Optie 4: Doorlaat Oesterdam 



   

 Optie 5: Extra inzet Volkeraksluizen 

 Optie 6: Innovatief bellenscherm als zoet-zoutscheiding in Krammersluizen 

 Optie 7: Schade accepteren rond Grevelingen bij waterberging 

 SELECTIE VAN ALTERNATIEVEN, VARIANTEN EN OPTIES TEN OPZICHTE VAN 
NRD 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                           



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLIMAAT 

 

 



   

 

 

 

Afkorting Naam Omschrijving 

G Gematigd 1 ºC temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990 

Geen verandering in luchtstromingspatronen in West-Europa 

G+ Gematigd + 1 ºC temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990 

+ winters zachter en natter door meer westenwind 

+ zomers warmer en droger door meer oostenwind 

W Warm 2 ºC temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990 

Geen verandering in luchtstromingspatronen in West-Europa 

W+ Warm + 2 ºC temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990 

+ winters zachter en natter door meer westenwind 

+ zomers warmer en droger door meer oostenwind 

Figuur 7:  Schematisch overzicht van de vier KNMI’06 klimaatscenario’s en legenda  

                                                           



   

Tabel 7:  Klimaatontwikkeling  

 Gematigd (G) Warm (W) 

Zeespiegelstijging Zeespiegelstijging 15 cm in 2050 
en 35 cm in 2100 t.o.v. 1990 

Zeespiegelstijging 35 cm in 2050 
en 85 cm in 2100 t.o.v. 1990 

Extreem hoge afvoer Rijn 
1/100 jaar; nu 12.500 

m3/s) 

13.000 m3/s in 2050 

14.000 m3/s in 2100 

14.000 m3/s in 2050 

15.000 m3/s in 2100 

Maatgevende afvoer Rijn 
(nu 16.000 m3/s) 

16.000 m3/s in 2050 

17.000 m3/s in 2100 

17.000 m3/s in 2050 

18.000 m3/s in 2100 

Extreem lage afvoer Rijn 
1/10 jaar; nu 630 m3/s) 

650 m3/s in 2050 

670 m3/s in 2100 

520 m3/s in 2050 

420 m3/s in 2100 

Afvoer Maas 1/100 jaar 

(nu 2.900 m3/s) 

3000 m3/s in 2050 

3200 m3/s in 2100 

3200 m3/s in 2050 

3600 m3/s in 2100 

Extreem lage afvoer Maas 
1/10 jaar; nu 18 m3/s) 

18 m3/s in 2050 

18 m3/s in 2100 

10 m3/s in 2050 

6 m3/s in 2100 

 SOCIAAL-ECONOMISCH BEELD VAN DE REGIO  

 Huidige situatie: een landelijke en economisch gezonde regio 

                                                           



   

Figuur 8:  Toename werkloosheid (CBS Statline 2013) 

 Toekomstige ontwikkelingen: kansen nodig om economische vitaliteit te behouden 

Bevolking 
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Tabel 8:  Bewonersaantallen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee (CBS Statline 2014) 

Gemeente 2010 2011 2012 2013 

Schouwen-Duiveland 
34118 

34203 
(+0,2%) 

34151 
(-0,2%) 

34040 
(-0,3%) 

Goeree-Overflakkee (voor 
2013: Middelharnis, Dirksland, 
Oostflakkee en Goedereede) 

48174 
48273 

(+0,2%) 
48312 

(+0,1%) 
48259 
(-0,1%) 

Tholen 25410 
25489 

(+0,3%) 
25540 

(+0,2%) 
25514  
(-0,1%) 

Bergen op Zoom 65845 
66074 

(+0,3%) 
66130 

(+0,1%) 
66287 

(+0,2%) 

Steenbergen 23224 

23273 

(+0,2%) 

23354 

(+0,3%) 

23400 

(+0,2%) 

Reimerswaal 21476 
21614 

(+0,6%) 
21704 

(+0,4%) 
21859 

(+0,7%) 

Moerdijk 36536 
36547 

(+0,0%) 
36522  
(-0,1%) 

36625 
(+0,3%) 

Voorzieningen 

Werkgelegenheid 

Economie 

                                                           



   

 WATERSYSTEEM 

 WATERKWALITEIT  

                                                           



   

 WONEN 

 Huidige situatie: een stabiel aantal inwoners 

Tabel 9: Inwoneraantallen van gemeenten nabij de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer  

Gemeente Inwonertal januari 2013 

Bergen op Zoom 66.287 

Moerdijk 36.625 

Goeree-Overflakkee  48.259 

Reimerswaal 21.859 

Schouwen-Duiveland 34.040 

Steenbergen 23.400 

Tholen 25.514 

Totaal 255.984 

 Toekomstige ontwikkelingen: mogelijk krimp rond Grevelingen, lichte groei rond 

Volkerak-Zoommeer 

                                                           



   

 RECREATIE EN TOERISME 

 Huidige situatie: potentieel wordt niet volledig benut 

                                                           



   

Tabel 10: Aantal scheepvaartpassages van recreatiescheepvaart (2008)  

Sluiscomplex Aantal 

Volkeraksluizen 38.624 

Kreekraksluizen (Schelde-Rijn kanaal) 2.379 

Krammersluizen (Zuid-Beveland) 55.006 

Bergsediepsluis 9.108 

 Toekomstige ontwikkelingen: ambities voor ontwikkeling op recreatiegebied 

                                                           



   

 BEROEPSVISSERIJ 

 Huidige situatie: beroepsvisserij staat onder druk 

Tabel 11: Overzicht jaarlijkse inkomsten beroepsvisserijbedrijven rond Volkerak-Zoommeer 

Vissoort 
Hoeveelheid 

(kg/jaar)  
Prijs per kilo (€) Jaarlijkse omzet (€) 

Bot (1999) 950 0,68  646 

Wolhandkrabben 1975 12-20  23.700 

Brasem 99.574 0,75 74.681 

Snoekbaars 4339 7 - 8 30.373 – 34.712 

Totaal   ≈150.000 

                                                           



   

Tabel 12: Overzicht jaarlijkse inkomsten beroepsvisserijbedrijven rond Grevelingen  

Vissoort 
Hoeveelheid (kg/jaar 

of stuks) 
Prijs per kilo/stuk 
(gemiddeld, €) 

Jaarlijkse omzet (€) 

Paling Niet bekend 6 (4-8) per kilo schatting 300.000 

Kreeft Niet bekend 4,90 per kilo 

Platte oesters 0,5 tot 1 miljoen stuks 0,33 per stuk 250.000 

Japanse oesters 7,5 miljoen stuks 0,10 per stuk 750.000 

Totaal   1.300.000 

 Toekomstige ontwikkelingen: blijvende druk op opbrengsten 

                                                           



   

 LANDBOUW 

 Huidige situatie: water uit het Volkerak-Zoommeer is belangrijk voor de 

landbouw 

                                                           



   

 Toekomstige ontwikkelingen: vraag naar zoetwater neemt toe 

Algemeen 

 

 

 

Klimatologische effecten 

 

 

                                                           



   

Figuur 9:  De nationale verdringingsreeks voor zoetwater uit het Nationaal Waterplan (Rijksoverheid, 2009) 

 BEROEPSVAART 

 Huidige situatie: Volkerak-Zoommeer een van de drukste scheepvaartroutes 

                                                           



   

 

 

Tabel 13: Aantal scheepvaartpassages beroepsvaart in 2008  

Sluiscomplex Aantal 

Volkeraksluis 109.429 

Kreekraksluis (Schelde-Rijn kanaal) 68.652 

Krammersluis (Zuid-Beveland) 40.007 

Dintelsas 1.000 

 Toekomstige ontwikkelingen: studie naar oplossen wachttijdprobleem bij de 

Volkeraksluizen 

                                                           



   

Tabel 14:  Gemiddelde wachttijden voor sluizen in 2020 en 2040 bij verschillende WLO-scenario’s  (* Door 

volledige congestie was de wachttijd in Ecorys (2009a) hier niet berekenbaar) 

Sluiscomplex 

  

  

Gemiddelde wachttijd (minuten) 

 2007 2020 (prognose) 2040 (prognose) 

 GE TM SE RC GE TM SE RC 

Volkeraksluis 37 123 78 62 39 * * 107 31 

Kreekraksluis 42 64 52 42  n.b. * 85 47 20 

Krammersluis 45 109 92 78 62 * * 134 59 

Hansweert 17 49 42 36 27 147 76 52 25 

 ENERGIEOPWEKKING 

Figuur 10:  aangewezen gebieden voor grootschalige windenergie in zuidwest Nederland (overgenomen uit 

Rijksstructuurvisie Wind op Land (Ministerie I&M en EZ, 2013) 

                                                           



   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 KOSTEN VAN DE REFERENTIE 

Tabel 15:  Raming van kosten voor het referentiealternatief voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 

Onderdeel Investeringskosten 
(mln €) 

Beheer- en 
onderhoudskosten 

(mln €/jaar) 

Opmerking62 

Groot onderhoud zoet-
zoutscheiding 

Krammersluizen 
(referentie) 

25,5 (groot 
onderhoud/-
renovatie) 

0,9 Cijfers afkomstig uit LCC 
studie z/z-scheiding 

Krammersluizen, 2014 

Basispakket zoetwater-
maatregelen Roode 
Vaart bestaande uit 
een gemaal van 3,5 

m3/s en doorvoer door 
Zevenbergen 

23,0 0,5 Maatregel B5 in regionaal 
bod. 

Extra periodieke 
doorspoeling VZM 

0 0 Maatregel B2 in regionaal 
bod. 

Flakkeese spuisluis 8,5 0,08 (0,9%) Factsheet ECK-B feb 2014 

Inrichting waterberging 
VZM 1/1400 

40 p.m. Investeringsbedrag is orde 
van grootte. Prijspeil of 

incl./excl. BTW niet 
genoemd. 

Bronnen: a) regionaal maatregelpakket zoet water, Zuidwestelijke Delta, 2014, versie 4 mei, b) No-
regretgehalte Roode Vaart 2012, 3) letter of intent tidal test centre, 4) Rijksinpassingsplan 
Waterberging Volkerak-Zoommeer. 

 KOSTEN PROJECTINGREPEN VOLKERAK-ZOOMMEER 

                                                           



   

Tabel 16:  Raming van extra kosten van ingrepen rond het Volkerak-Zoommeer ten opzichte van referentie  

Onderdeel Investeringskosten  
(mln €) 

Beheer- en 
onderhoudskosten 

(mln €/jaar) 

Opmerking 

Doorlaat Philipsdam 47,4 0,43 (0,9%)  

Aanpassing Bathse 
spuisluis 

0 0  

Maatregelen voor 
robuustere 

zoetwatervoorziening 

60,7 1,2 Kosten maatregelen 
regionaal bod, D4, D7, 
D8 plus kosten effluent, 

gecorrigeerd voor 
prijspeil en BTW. 

Maatregelen tegen 
zoutindringing plus 

uitbreiding capaciteit 
gemaal 

59,3 2,3 Kosten maatregelen 
regionaal bod, F1, G1 

t/m G6, H1 
gecorrigeerd voor 
prijspeil en BTW. 

Extra maatregelen 
tegen zoutindringing 

Brielse Meer 

2,0  - Kosten maatregelen 
regionaal bod A1. 

Deze vallen al onder 
zoetwatermaatregelen 

regio West 

Ontmanteling Krammer 
en Bergsediepsluis 

2,7 -1,4  

Optie 4: Doorlaat 
Oesterdam 

26,4 0,2 (0,9%)  

Optie 6: Bellenscherm 17,5 investering (incl. 
2,4 kosten 

ontmanteling 
Krammersluis) 

25,5 besparing groot 
onderhoud z/z-

scheiding 

-0,1 (-1,0 + 0,9) 
hogere onderhouds- 
en exploitatiekosten 

Pakket B3 regionaal 
bod. Dit voorkomt groot 
onderhoud traditionele 

z/z-scheiding 

Bronnen: ECK-B factsheets, Projectnota Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer, DHV 2012, scope 
projectplan implementatiepilot ZZS Krammersluizen, 2012, regionaal bod, versie 4 mei 2014. 



   

 KOSTEN PROJECTINGREPEN GREVELINGEN 

 

 

 Kosten voor maatregelen voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen 

                                                           



   

Tabel 17:  Raming van extra kosten ten opzichte van referentie voor het terugbrengen van getij op de 

Grevelingen 

Onderdeel Investeringskosten (mln 
€) 

Beheer- en 
onderhoudskosten 

(mln €/jaar) 

Opmerking 

Doorlaatmiddel 
Brouwersdam 
(Grevelingen) 

126 – 137 1,4 - 1,5 (1,1 %) De lagere getallen 
gelden als de 

bodembescherming 
voldoet. De hogere 
cijfers zijn gebruikt 
voor de analyse. 

Doorlaatmiddel 
Brouwersdam (bij 

verbonden bekkens)  

154 - 168 1,7 - 1,9 (1,1 %) 

Aanpassing buitendijkse 
voorzieningen en 

dijkbekleding 

10,5 0,002 (0,02 %) Geschat in MIRT-
verkenning  

Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000 

- - Geen 
kostenverschillen 

meegenomen t.o.v. 
referentie 

Optie 1: Getijcentrale 

De analyse gebruikt de 
hogere cijfers zodat de 
kosten lager uit kunnen 

vallen. 

592 – 659 (alleen 
Grevelingen) 

769 – 858 (verbonden 
systeem 

5,9 – 6,6 (1 %) 

7,7 – 8,6 (1 %) 

De lagere getallen 
gelden als de 

bodembescherming 
voldoet. De hogere 
getallen als dat niet 

zo is en 
stormvloedschuiven 

nodig zijn.  

Optie 2 (meerkosten t.o.v. 
optie 1): Inzet pompen 

getijcentrale 

9,1 (alleen GV) 

12,2 (verbonden 
systeem) 

0,07 (0,8%) 

0,10 (0,8%)  

Bronnen: ECK-B factsheets: kostenraming getijdecentrale/doorlaat Brouwersdam (2012), overige 
kosten waterberging Grevelingen (2012). 

 Kosten voor maatregelen voor aanvullende waterberging in de Grevelingen 

                                                           



   

Tabel 18:  Raming van extra kosten ten opzichte van referentie voor aanvullende en verspreide waterberging 

op de Grevelingen 

Onderdeel Investeringskosten  
(mln €) 

Beheer- en 
onderhoudskosten (mln 

€/jaar) 

Opmerking 

Doorlaat 
Grevelingendam 

Afsluit-
baar 

87,3 0,79 (0,90 %) 
 

Open 58,9 0,18 (0,30 %) 

Brug  
optie 3 

p.m. p.m. 

Spuicapaciteit 
Volkeraksluizen 

(alleen bij 
aanvullende 

waterberging) 

141 1,11 

Kosten op grond van 
drempelverlaging en 
extra spuikokers in 
bestaande sluizen 

Omkaden 
buitendijkse 
bebouwing 

29,4 0,03 (0,10 %) 
Kosten uitgaande van 

NAP +1,5 m  

Omkaden 
jachthavens 

6,3 0,04 (0,60 %) 
 

Waterkeringen 

Grevelingen  
10,5 0,002 (0,02 %) 

Kosten uitgaande van 
NAP +1,5 m  

Investeringen in 
bemaling 

2,4 – 3,2 p.m. 
 

Aanpassing 
Brouwershaven 

0,5 0 
 

Optie 5: Extra 
inzet 

Volkeraksluizen.  

34 voor aanpassing 
bestaande kolken (3x 

beroepsvaart 1x 
recreatievaart) 

6 meerkosten 4e kolk  

0,56 Kosten komen in plaats 
van kosten 

spuicapaciteit 
Volkeraksluizen 

Optie 7: schade 
accepteren rond 
Grevelingen bij 
waterberging 

i.p.v. preventieve 
maatregelen 
buitendijkse 
bebouwing 

30,9 - Gecorrigeerd bedrag 
uit kostennota DHV 

t.b.v. Robuustheidtoets 
Waterberging.  

Bronnen: ECK-B factsheets: kostenraming overige kosten waterberging Grevelingen (1+2) (2012), 
kosten Volkerakdam, doorlaat Grevelingendam, uitvoeringsstrategie 2012, kostennota DHV t.b.v. 
robuustheidstoets waterberging. 

                                                           



   

 DIRECTE EFFECTEN VAN WATERBERGING OP HET WATERSYSTEEM  

 De vermeden kosten van de waterveiligheid voor Rijnmond-Drechtsteden 

variëren sterk naar gelang de uitgangspunten 



   

 

 

 

 

Vermeden kosten dijkversterking 

 

 

 

 

                                                           



   

Verschil in risico op slachtoffers en economische schade 

 

                                                           



   

Tabel 19:  Raming van vermeden kosten waterveiligheid bij aanvullende waterberging 

Onderdeel Vermeden 
investerings-

kosten  
(mln €) 

Vermeden beheer- 
en onderhouds-

kosten (mln 
€/jaar) 

Opmerking 

Dijkverzwaringen Rijn-Maas-
delta (W+, 1/100, met 

overhoogte, huidige normen, 
met pomp) 

211 (nominaal) 
 

0,04 (0,02 %) incl. 21% BTW. 
Aangenomen dat er 

sprake is van 
gelijkmatige investering 

tussen 2019 en 2100. De 
NCW is dan 23% van 

nom. investering 

Dijkverzwaringen Rijn-
Maasdelta (W+, 1/100, met 

overhoogte, nieuwe normen, met 
pomp) 

378 (nominaal) 
 

0,08 (0,02 %) Idem 

Dijkverzwaringen Rijn-
Maasdelta (G, 1/100, met 
overhoogte, huidige normen, 

met pomp) 

51 (nominaal) 
 

0,01 (0,02 %) Idem 

Dijkverzwaringen Rijn-
Maasdelta (G, 1/100, met 

overhoogte, nieuwe normen, met 
pomp) 

167 (nominaal) 0,03 (0,02 %) Idem 

Effect geen pomp (W+, 1/100, 
met overhoogte, huidige 

normen) 

-13% 
(nominaal) 

 Waterberging 
Grevelingen januari 

2013 

Effect geen pomp (G, 1/100, 
met overhoogte, huidige 

normen) 

-22% 
(nominaal) 

 Idem 

Voorstraat Dordrecht Uitstel € 80 van 
2065 naar 

2080 

0,02 (0,02 %) W. de Zeeuw, Tijs 
Dekker 

Buitendijkse schade Rijnmond p.m. p.m. DPRD, Deltares 

Vermindering restrisico 0 0,27 (Rust/Warm) 

0,50 (Druk/Stoom) 

Alleen dijkring 25 en 34 
incl. 21% BTW.  

Bronnen: Deltares: nadere analyse waterberging (2013) en kosten en effecten van waterberging 
Grevelingen (2013), Tijs Dekker: memo de Voorstraat, Peter Veelen/ DP RD: adviesrapport 
buitendijks 2013. 

Vermeden kosten knelpunt Voorstraat Dordrecht  



   

Vermeden kosten buitendijkse schade 

 Effecten door verschillen in wateroverlast rond de Grevelingen zijn beperkt 

 Effecten rond het Volkerak-Zoommeer zijn beperkt  

                                                           



   

 DIRECTE EFFECTEN VAN DE WATERKWALITEIT VOOR DE INDUSTRIE IN 
RIJNMOND-DRECHTSTEDEN  



   

 DIRECTE EFFECTEN OP DE WONINGMARKT  

 Rond de Grevelingen zijn er geen effecten op de woningmarkt 

 Rond het Volkerak-Zoommeer is er een positief effect door vermindering van 

stankoverlast 

                                                           



   

Tabel 20:  Waardestijging woningen rondom Volkerak-Zoommeer (prijspeil 2013) 

  
WOZ 

waarde 
(mln €) 

Verbetering 
doorzicht 

(centimeter) 

Prijseffect (% 
woningwaarde) 

Meerwaarde 

(mln €) 

  Min Max Min Max Min Max 

Bergen op 
Zoom 

766 70 120 3,7 5,6 28,3 42,9 

Bergen op 
Zoom 

nieuwbouw 
Scheldevesting 

340 70 120 3,7 5,6 12,6 19,0 

Moerdijk 44 0 50 0 1,9 0,0 0,8 

Oostflakkee 236 0 50 0 1,9 0,0 4,5 

Reimerswaal 74 0 50 0 1,9 0,0 1,4 

Steenbergen 272 0 50 0 1,9 0,0 5,2 

Tholen 304 85 135 4,7 6,6 14,3 20,0 

Totaal 2035     55,2 93,9 

Na correctie 

(25%) 
     13,8 23,5 

Bronnen: Ecorys (2008), VU (2007) en MKBA VZM (2012), contact gemeente Bergen op Zoom (2013) 

                                                           



   

 De gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer profiteren van een kleine toename 

van OZB-inkomsten en bouwleges 

Tabel 21:  Tarieven OZB 2013 per gemeente 

Gemeente Tarief woning 
(% van WOZ-

waarde) 

Tarief niet-
woning (% van 
WOZ-waarde) 

Opmerking 

Schouwen-Duivenland 0,1242 0,2195 

Tarieven niet-
woning is voor 
eigenaar en 

bewoner 
gezamenlijk. 

Prijspeil 2013 

Goeree-Overflakkee 0,1011 0,1878 

Steenbergen 0,1205 0,2607 

Moerdijk 0,1005 0,3053 

Tholen 0,1005 0,3053 

Bergen op Zoom 0,0962 0,4123 

Reimerswaal 0,0998 0,2755 

Gemiddeld 0,1061 0,2809  

Bron: COELO digitale gemeente-atlas 

                                                           



   

Tabel 22:  Baten OZB 

Bebouwing Volkerak-Zoommeer  
(€ mln per jaar) 

Opmerking 

Scheldevesting 0,33 5 jaar eerder OZB-inkomsten 

Waterwoningen 0,07 OZB-inkomsten voor gemeenten 
(nationaal verdringing) 

Recreatiewoningen 0,05 OZB-inkomsten voor gemeenten 
(nationaal verdringing) 

Tabel 23:  Tarieven bouwleges 2013 Bergen op Zoom 

Waarde bouwactiviteit Tarief (% van bouwkosten) 

< € 0,25 miljoen 2,25% 

Tussen € 0,25 en € 2,5 miljoen 

€ 5.625 + 

1,85% deel boven  
€ 0,25 miljoen 

> € 2,5 miljoen 

€ 47.250 + 

1,35% deel boven  
€ 2,5 miljoen 

Bron: gemeente Bergen op Zoom 

                                                           



   

Tabel 24:  Baten bouwleges 

Bebouwing Volkerak-Zoommeer  
(€ mln) 

Opmerking 

Scheldevesting € 6,12 5 jaar eerder 

Bouw waterwoningen € 1,05  

Bouw recreatiewoningen € 0,78  

 Grondeigenaren rond het Volkerak-Zoommeer profiteren van de verkoop van 

grond voor woningen  

 

                                                           



   

Tabel 25:  Baten grondverkoop 

Bebouwing Gemeenten  
(€ mln eenmalig) 

Rijksoverheid 
(€ mln eenmalig) 

Waterwoningen 2,9 1,4 

Recreatiewoningen 1,9 0,4 

Totaal 4,8 1,8 

 DIRECTE EFFECTEN OP RECREATIE EN TOERISME 

                                                           



   

Tabel 26:  Jaarlijkse effecten op recreatie 

 Getij op de 
Grevelingen 

(€ mln) 

Zout Volkerak-
Zoommeer 

(€ mln)  

Opmerking 

Verblijfsrecreatie 0,05 - 0,15 0,15 - 0,30 Prijspeil niet gecorrigeerd door grote 
onzekerheden in schatting. 

 Onderdeel REES. 

Bij autonome verbetering waterkwaliteit 
VZM vervallen baten in Volkerak-

Zoommeer. 

 

Recreatievaart p.m. 0,06 

Strand- en 
oeverrecreatie 

- p.m. 

Sportduiker p.m. p.m. 

Sportvissen p.m. p.m. 

Totaal recreatiesector 0,05 - 0,15 0,21 - 0,36  

Toeristenbelasting 0,02 – 0,06 0,04 - 0,08 Verblijf en recreatievaart 
(bestedingseffect) 

OZB nieuwe hotels 0,04 zie 6.6.3  Voor VZM recreatiewoningen 

Bouwleges (eenmalig) 0,18 zie 6.6.3 Eenmalig (bestedingseffect) 

Bronnen: MKBA MIRT Grevelingen, MKBA VZM. 

 Recreatiebaten rond de Grevelingen zijn beperkt 

Verblijfsrecreatie 

                                                           



   

Tabel 27:  Verdeling overnachtingsplaatsen in Zeeland 

 Percentage van totaal 
aantal 

overnachtingsplaatsen  

Totaal aantal extra 
overnachtingsplaat-

sen rond de 
Grevelingen 

Bestedingen 
p.p. per 

dag  

Bezettingsgraad  

Hotels 7,2% 35 51 44,6% 

Groepsaccomo-

daties 

1,6% 8 27,5 23,7% 

Kampeer-
terreinen 

70,4% 338 23 13,4% 

Huisjescom-
plexen 

20,8% 100 32 29,8% 

Totaal 100% 480 31,60 19,2% 

                                   
                                                          
                                     
                                    

                                       

                                                           



   

                                   
                                                      
                                 
                                    

                                       

Recreatievaart 

                                                           



   

Strand- en oeverrecreatie 

Sportduiken 

Sportvissen 

                                                           



   

 Recreatiebaten rond het Volkerak-Zoommeer zijn beperkt en nationaal is sprake 

van herverdeling 

Verblijfsrecreatie 

                                   
                                     
                                                     

                                

Recreatievaart 

                                                           



   

                                                           



   

Strand- en oeverrecreatie 

Tabel 28:  Maximaal bezoekersaantal strandjes langs Volkerak-Zoommeer op topdag 

 Maximum bezoekers op een topdag 

Binnenschelde 2.000 

Oostflakkee 800 

Speelmansplaat 600 

Totaal 3.400 

Sportduiken 

Sportvissen 

 De gemeenten rond beide bekkens profiteren van een kleine toename van 
inkomsten uit toerisme en recreatie 



   

Toeristenbelasting 

Tabel 29:  Tarieven (water)toeristenbelasting 2013 per gemeente 

Gemeente Tarief hotel en 
recreatiewoning (€ per 

persoon, per overnachting) 

Tarief passantenplaats 
jachthaven (€ per persoon, 

per overnachting) 

Schouwen-Duivenland 1,05 1,05 

Goeree-Overflakkee 0,83 0,83 

Steenbergen 0 0 

Moerdijk 0,75 0 

Tholen 0,75 1,00 

Bergen op Zoom 1,5 1,38 

Reimerswaal 0,65 0 

Gemiddeld 0,79 0,61 

Bron: COELO digitale gemeente-atlas en Gemeentelijke uitvoeringsregelingen watertoeristenbelasting 
(Overheid.nl) 

 

                                                           



   

Tabel 30:  Extra inkomsten toeristenbelasting (bestedingseffect) 

Toeristenbelasting Grevelingen  
(€ mln per jaar) 

Volkerak-Zoommeer  
(€ mln per jaar) 

Opmerking 

Hotelovernachtingen en 
recreatiewoningen 

0,02 - 0,06 0,04 – 0,07 
 

Recreatievaart - 0,01  

Duurzame Jachthaven van 
de Toekomst 

- - Baten zijn er ook in de 
referentie 

Totaal 0,02 - 0,06 0,05 – 0,08  

Onroerendzaakbelasting en bouwleges 

                                  

Tabel 31:  Extra inkomsten OZB 

Bebouwing Grevelingen  
(€ mln per jaar) 

Volkerak-Zoommeer  
(€ mln per jaar) 

Opmerking 

Bouw hotels 0,04 zie 6.6.3  

Duurzame Jachthaven van 
de Toekomst 

0,52 - Baten zijn er ook in de 
referentie 

                                                           



   

Tabel 32:  Extra inkomsten bouwleges (bestedingseffect) 

Bebouwing Grevelingen  
(€ mln) 

Volkerak-Zoommeer  
(€ mln) 

Opmerking 

Bouw hotels € 0,18 zie 6.6.3  

Duurzame Jachthaven van 
de Toekomst 

p.m. - Baten zijn er ook in de 
referentie 

 DIRECTE EFFECTEN OP DE BEROEPSVISSERIJ 

 Er zijn significante positieve effecten in de Grevelingen uit de schelpdierkwekerij 

                                                           



   

Tabel 33:  Jaarlijkse effecten op de visserij (Grevelingen) 

 Jaarlijkse verandering  
(mln €/jaar) 

Opmerking 

Zoetwatervisserij 0  

Mosselkweek: winsten 4,3 - 6,4 Minimum opbrengst gebaseerd op 
bandbreedte zoals bepaald voor VZM 

door Imares 2014, maximum 
gebaseerd op Imares 2014 

Mosselkweek: 
pachtinkomsten 

0,4 – 0,6 Variatie in perceeloppervlak 
veroorzaakt bandbreedte 

Oestervisserij 0,71  

Bronnen: REBEL, Haskoning, MKBA MIRT Grevelingen, Imares 2014. 

                                                           



   

Kader 3:  Toelichting gebruikte prijs Nederlandse mosselopbrengsten 

In een perfecte markt zouden de meeropbrengsten relatief beperkt zijn 

Uitgangspunt bij de effectberekening is een winstpercentage van 41% en een prijs die gelijk is aan 
de prijs in de periode 2003-2009. Dit uitgangspunt geldt normaal gesproken alleen als er geen 
grote verschillen ontstaan in de verhouding tussen vraag en aanbod.  

Vergroting van het aanbod ten opzichte van de vraag zou in een reguliere markt nl. betekenen dat 
de afzetprijs daalt. Andersom zou verkleining van het aanbod ten opzichte van de vraag betekenen 
dat de prijs omhoog kan. Van een prijsverlaging profiteren vooral de consumenten. Doordat deze 
zich voor een deel in het buitenland bevinden (mosselen worden voor het grootste deel 
geëxporteerd), kan dit tot een verlaging van de Nederlandse welvaartsbaten leiden. De 
Nederlandse producenten zullen minder winst gaan maken bij een lagere afzetprijs, terwijl de 
buitenlandse consumenten profiteren. 

Een toename van de mosselproductie met 13-19 miljoen kg (maximum bandbreedte) binnen 
Nederland is geen marginale verandering. In 2012 werd er 33,4 miljoen kg geproduceerd. De 
mosselproductie in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen zou dit aanbod dus met 50% 

vergroten. Bij een gelijkblijvende vraag zou dit een sterk drukkende werking op de prijs kunnen 
hebben. De lagere prijs geldt dan voor de hele afzet en de welvaartswinst komt grotendeels in het 
buitenland terecht. In plaats van 33,4 miljoen kg á € 1,78 (prijs 2012) wordt dan 50 miljoen kg á € 
1,32 omgezet. Dit levert maar een toename van omzet op van € 6 miljoen (€ 66 – 60 miljoen). 

                                                           



   

De mosselmarkt is echter geen normale markt maar een exportmarkt die kampt met een tekort aan 
aanbod. De hoge winstpercentages, het bijna-monopolie in België en de beperkte markttoegang 
door schaarste van mosselpercelen en mosselzaad laten zien dat er geen sprake is van een perfecte 
markt. Vraag en aanbod kunnen daarom anders reageren dan men in een gewone markt zou 
verwachten. 

 

1. De positie van de Zeeuwse mosselmarkt is uniek 

De mosselhandel is een van de zeven meest competitieve exportbranches  in het agrofoodcomplex. 

Nederland heeft zo goed als de hele Belgische markt in handen en ontvangt daar een stabiele prijs 
(≈ € 3,00 per kg), onafhankelijk van de prijs op de veiling of in andere markten. In de meeste 
landen ligt de prijs van een Zeeuwse mossel structureel boven die van een mossel met andere 
herkomst. De Zeeuwse mossel concurreert ook nauwelijks met deze andere mosselen.  
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2. De productie van de echte Zeeuwse mossel neemt structureel af en er lijken geen mogelijkheden dit 
tij te keren zonder inzet van de Grevelingen en/of Volkerak-Zoommeer. 

Door de schaarste aan mosselzaad en aan voldoende voedsel in de Oosterschelde neemt de druk op 
de natuur in de Oosterschelde toe. Momenteel kost het zes jaar voordat een mossel in de 
Oosterschelde voldoende groot is om verhandeld te worden, terwijl het normaal gesproken drie jaar 
kost. Zonder extra nutriënten neemt de belasting op het systeem toe en de productie af. 

Eerder zijn vissers uitgeweken naar de Waddenzee, maar ook daar staat de productie onder druk. 
Men heeft te maken met natuurbelangen en de kweekomstandigheden zijn niet ideaal. De 
najaarsstorm op 31 oktober 2013 heeft het merendeel van het uitgezette mosselzaad weer 
weggespoeld. Het aanleggen van beschutte percelen onder Vlieland stuit op weerstand van de 
natuurbeweging. Zonder uitbreiding van het aanbod zal het over een aantal jaar moeilijk zijn zelfs 
de Belgische markt nog volledig te voorzien. De huidige Oosterscheldeproductie, die afneemt, is nu 
nog net gelijk aan de Belgische vraag. 

Mosselzaad is schaars en een van grootste belemmeringen voor groei van de markt. Pogingen om 
mosselzaad te importeren uit Ierland en Verenigd Koningrijk zijn tegengehouden. Volgens de Raad 
van State117 zou de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij daarmee in strijd handelen met 
het eigen voorzorgbeleid om te voorkomen dat niet inheemse soorten in Oosterschelde terecht komen. 
Men ontwikkelt nu pilots met MZI-installaties (ook in de Grevelingen) om het mosselzaadtekort te 
verminderen. 

Om de lucratieve Belgische markt te verdedigen importeert men Ierse mosselen voor de eigen 
Nederlandse consumptie en ontvangen andere exportlanden alleen de restjes. Door gebrekkige 
leveringszekerheid buiten België is geen sprake van een gestructureerde ontwikkeling van nieuwe 
markten.  

 

3. Maar de vraag naar mosselen stijgt, en er is dus een markt voor aanbod uit de Grevelingen en het 
Volkerak-Zoommeer. 

Wereldwijd neemt de vraag naar eiwitrijk voedsel sterk toe. FAO voorziet mogelijkheden om de 
mossel als eiwitrijke grondstof voor andere producten te verwerken, om zo aan de wereldwijde 
vraag naar eiwitrijk voedsel te kunnen voldoen118.  

Mosselvlees is een duurzaam alternatief dat geen landoppervlak inneemt, en dat ook voor andere 

voedselproductie of doeleinden gebruikt kan worden. Veel landen onderkennen dit en zien 
mosselproductie als een kans. Australië stimuleert de productie. Er is een grote en groeiende vraag in 
de US, waarin kan Canada niet kan voorzien. De Canadese overheid stelt daarom geld beschikbaar 
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om het aanbod voor export te vergroten. 

De prijzen in Nederland liggen lager dan in de omringende landen en stijgen. Voor een blauwe 
mossel betaalt men in buitenland veel meer dan in Nederland. Frankrijk heeft steeds meer last van 

de effecten van klimaatverandering. Door temperatuurstijging loopt de eigen productie terug .  

Zonder aanvullende mogelijkheden in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer verliest Nederland zijn 
unieke positie doordat het aanbod niet kan meegroeien met de vraag, en andere partijen dit gat 
zullen vullen. Ook zal de prijs van een Nederlandse mossel niet bij grotere schaarste onbeperkt door 
kunnen stijgen. De hoge prijs (€ 2,62 op de veiling in aug. 2013) wordt nu al beperkt door de druk 
van supermarktketens die een maximum willen stellen aan hun inkoopprijs. 

Juist de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer zijn uitermate geschikt voor volwassen mosselteelt en 

als opkweekplaats voor mosselzaad . Historisch was hier al sprake van mosselpercelen, mosselzaad 

zou ook in de Oosterschelde kunnen worden uitgezet zonder dat sprake is van risico op niet inheemse 
soorten, en de beschermde ligging achter de Deltawerken voorkomt dat mosselzaad wordt 
weggespoeld.  

4. De gemiddelde prijs voor extra mosselen varieert al naar gelang de exportstrategie 

De prijsvorming in de markt verschilt per land, waardoor het moeilijk is met zekerheid een gem. 
marktprijs te bepalen voor de aanvullende productie. Niet alleen verschillen de prijzen dus sterk per 
exportland, ze variëren ook nauwelijks door de jaren heen. Dit gebrek aan elasticiteit is opmerkelijk 
omdat het tegen de economische wetten indruist. Beide verschijnselen hebben alles te maken met het 
specifieke karakter van het product. Al in 1982 merkte een LEI-onderzoeker op, toen in een 
onderzoek naar de binnenlandse mosselconsumptie, dat geen verband aantoonbaar was tussen 

kiloprijs en verkoopcijfers.  

België zal naar verwachting rond de 25 miljoen kg blijven afnemen. Maar als Nederland dit aanbod 
niet meer kan leveren, neemt de prijs niet automatisch toe, doordat de prijs van mosselen 
gevoelsmatig de prijs van een goede biefstuk niet mag overschrijden. Bij uitbreiding van het aanbod 
ligt het voor de hand dat eerst de export naar Duitsland stijgt. De prijs ligt hier hoger dan in 
Frankrijk en de afgelopen jaren is de export al gestegen terwijl de prijs opmerkelijk constant blijft.  
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5. Een gemiddelde opbrengst van € 1,32 per kg voor de nieuwe productie lijkt ons een behouden 
schatting. 

Vanwege de toename in leveringszekerheid van mossel- en mosselzaadproductie in de 
projectalternatieven ligt het voor de hand dat de sector de Duitse en Franse markt structureel gaat 
ontwikkelen, naast het voorzien van de Belgische met de huidige productie. België importeerde in 
2012 per inwoner voor € 7,60 aan mosselen, tegen € 0,61 per Fransman, € 0,16 per Duitser en € 
0,02 per Brit. Bij deze uitbreidingsstrategie blijft de opbrengst voor de huidige productie gelijk, en 
zal de opbrengst voor de nieuwe productie gelijk zijn aan de verkoopwaarde in Frankrijk en 
Duitsland vermeerderd met de toename van het aanbod op deze markten. Mogelijk dat de prijzen in 
deze landen iets zullen lijden onder het extra aanbod, maar het gaat om een specialty waar men nu 
ook al meer dan 2 tot 5 x zoveel voor betaalt als voor andere verse mosselen. 

Doordat het lastig is de prijs en winst voor Duitsland en Frankrijk onder deze omstandigheden te 
bepalen, hebben we ervoor gekozen om het winstpercentage en de prijs te nemen uit de periode 
2003 tot 2009. De gemiddelde prijs was toen € 1,32 en het gemiddelde winstpercentage 41%. Dit 
is een consistente set van prijs en winst voor Nederlandse mosselvissers. Met behulp van 
prijselasticiteiten is geen betrouwbare schatting te maken. Sindsdien 2009 is de prijs sterk gestegen, 
mede door het grotere relatieve aandeel van België in de exportmix en de hoge Belgische prijs in 
de bediende vraag. We verwachten dat deze aanname een behoudende schatting is, aangezien de 
marktprijs in Frankrijk en Duitsland ruim boven de € 1,32 ligt en dus een marge overlaat voor 
transport en enige prijsdaling. Bovendien is de huidige marktpenetratie van Zeeuwse mosselen laag 
in deze landen. 
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Tabel 34:  Resultaten mosselsector en overige visserij 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gemiddeld 
winstpercentage 

2003-2009 

Mossel-
cultuur 

Opbrengst 66 60 56 46 66 66 56   

Winst 35 28 22 10 27 29 23   

Winst-

percentage 53% 47% 39% 22% 41% 44% 41% 41% 

Zee- en 
kustvisserij 
(zonder 
mossel-
cultuur) 

Opbrengst 420 377 383 380 411 407 330   

Winst -4 -16 -12 -3 11 -1 -1   

Winst-
percentage -1% -4% -3% -1% 3% 0% 0% -1% 

Bron: LEI, 2010 

Oestervisserij 

Overige vissoorten 

                                                           



   

 In het Volkerak-Zoommeer significante baten uit de mosselkwekerij  

Tabel 35:  Jaarlijkse effecten op visserij (Volkerak-Zoommeer) 

 Jaarlijkse verandering 

 (mln €/jaar) 

 

 

Opmerking 

Zoetwatervisserij - 

 

Vervallen zoetwatervisserij, maar door 
ontbreken van winst geen welvaartseffect. 

Mosselkweek: winsten 3,8 – 5,7 Minimum en maximum gebaseerd op 
rapport van Haskoning over 

gebiedsontwikkeling en Imares-studie 

Mosselkweek: 
pachtinkomsten 0,3- 0,5 

Minimum en maximum gebaseerd op 
rapport van Haskoning over 

gebiedsontwikkeling en Imares-studie 

Bronnen: Haskoning, MKBA VZM, Imares 2013. 

                                                           



   

 

 

 

                                                           



   

 

 DIRECTE EFFECTEN OP DE LANDBOUW 

 Effecten rond de Grevelingen zijn verwaarloosbaar 

 Effecten rond het Volkerak-Zoommeer zijn positief door de alternatieve 

zoetwatervoorziening 

                                                           



   

Tabel 36:  Jaarlijkse inkomensverandering land- en tuinbouw  

Gebied Jaarlijkse verandering (mln €/jaar) 

Baten door 
verbeteren 

chloridegehalte138 

Extra baten bij 
oplossen blauwalg 

probleem138 

Totaal 

PAN-polders  1,32  0,07 1,39 

Tholen-St.Philipsland 3,17  0,36 3,53 

Reigersbergsche 
Polder 0,15 0,02 0,16 

Oostflakkee 0,72  0,10 0,81 

Totaal 5,37 0,55 5,92 

Bron: Alterra maart 2014, berekeningen met €ureyeopener 2.1, geen correctie voor BTW en 
bestedingseffect. Dit zit nu in Alterra cijfers. 

                                                           



   

 Effecten in Delfland, Westland en Voorne-Putten zijn te mitigeren 

                                                           



   

 DIRECTE EFFECTEN OP DE BEROEPSVAART 

 Geen effecten rond de Grevelingen 

 Rond het Volkerak-Zoommeer: gemiddeld reistijdwinst door kortere wachttijden 

bij de Krammersluizen 

                                                           



   

Tabel 37:  Passages beroepsvaart Krammersluizen 

Jaartal GE TM 

2007 43.059 43.059 

2020 40.969 (-0,4% tot 2020) 31.140 (-2,5% tot 2020) 

2040 48.211 (0,8% tot 2040) 24.061 (-1,3% tot 2040) 

Na 2040 48.211 24.061 
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            𝑢  𝑦  𝑢  
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90    𝑢   

90  23    𝑢   
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Tabel 38:  Effecten voor de beroepsvaart 

Kunstwerk Beschrijving 

Jaarlijkse 
effecten 

(mln €/jaar) 

Opmerking 

Krammersluizen Verdwijnen van zoet-
zoutscheidingssysteem of vervanging met 

bellenscherm 

Tijdwinst 11,5 minuten per passage 

1,14 in 2020 tot 
1,81 in 2050 in 

GE-scenario 

 

Doorloop tot 
2050 

 

Krammersluizen Vergroten schutcapaciteit leidt of tot uitstel 
fysieke capaciteitsuitbreiding of tot 

vermindering wachttijden. 

p.m.  

Volkeraksluizen Aanleg zoet-zoutscheidingen; leidt niet tot 
extra doorvaartijd 

0  

Sluizen in 
Brabantse rivieren 

Aanleg zoet-zoutscheidingen; geen effect 
op doorvaartijd;  

Permanent schutbedrijf, maar door weinig 
beroepsvaart een verwaarloosbaar effect 

0  

Bronnen: MKBA VZM. 

 DIRECTE EFFECTEN OP DE ENERGIEOPWEKKING  

 Effecten rond de Grevelingen zijn afkomstig van een getijcentrale 

                                                           



   

Tabel 39:  Energiebaten van een getijcentrale in de Brouwersdam 

 Jaarlijkse baten  
(mln €/jaar) 

Opmerking 

Energiebaten 10,8 – 16,5 O.b.v. elektriciteitsprijs CPB  

CO2-baten productie [2,3 – 3,5 (productie)] O.b.v. CO2-prijs CPB . Baat vervalt 

omdat elders meer geproduceerd 
mag worden vanwege het vaste 
plafond CO2-uitstoot binnen het 

emissiehandelssysteem (ETS). 

CO2-baten aanleg [-0,7 (eenmalig)] Verlies bij aanleg is eenmalig 

Vermeden schade 
landschapswaarde 

1,5 – 2,3 (ruwe schatting) Aanname willingness to pay per 
KWh. Geldt alleen indien doelen als 

vaststaand worden beschouwd en 
als Wind op Land meest voor de 

hand liggend alternatief is. 

Vermeden kosten 
profieleffect 

1,8 – 2,8 o.b.v. huidige onbalans wind 
(onderschatting). Geldt alleen indien 

doelen als vaststaand worden 
beschouwd en als Wind op Land 

meest voor de hand liggend 
alternatief is. 

Imagobaten 0,8 BTW (gem. 18%) 

Innovatiebaten p.m.  

Werkgelegenheid p.m. zijn indirect, en klein  

Bronnen: MKBA MIRT Grevelingen, CPB Rijksstructuurvisie Wind op Land, CBS Berekening van de 
CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland. 

Energiebaten 

                                                           



   

CO2-baten 

Vermeden schade landschap  

                                                           



   

Vermindering onbalans bij gelijke duurzame energieproductie  

                                                           



   

Imagobaten 

Innovatie- en exportbaten 

Werkgelegenheid 

 Rond het Volkerak-Zoommeer zijn geen onderscheidende effecten 

 EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID 

                                                           



   

 

 

 

                                                           



   

Tabel 40:  Blijvende baten door toegenomen werkgelegenheid 

 
Jaarlijkse baten (mln €/jaar) 

 
Grevelingen Volkerak-Zoommeer 

Visserij 

Visserij fte 27 - 40 24 – 36 

Visserij (o.b.v. 
arbeidsmigranten) 

0,4 – 0,6  
(1,0 – 1,4 o.b.v. werkzoekenden) 

0,3 – 0,5 
(0,9 – 1,3 o.b.v. werkzoekenden) 

Voor REES (o.b.v. 
arbeidsmigranten) 

0,3 – 0,5 
(0,2 – 0,3 o.b.v. werkzoekenden) 

0,3 – 0,4 
(0,2 – 0,3 o.b.v. werkzoekenden) 

Recreatie 

Recreatie fte 3 - 11 15 – 25 

Recreatie (op basis van 
werkzoekenden) 

0,07 – 0,24 0,33 – 0,55 

Voor REES 0,01 – 0,05 0,06 – 0,10 

Totaal MKBA 0,4 – 0,6 0,3 – 0,5 

Totaal REES 0,3 – 0,5 0,4 – 0,6 

                                                           



   

 

 

 

 Effecten rond de Grevelingen bestaan uit extra werkgelegenheid in visserij en 

recreatie  

Werkgelegenheid visserij  

                                                           



   

Werkgelegenheid recreatie 

 Effecten rond het Volkerak-Zoommeer zijn ook in visserij en recreatie te vinden 

Werkgelegenheid visserij 

Werkgelegenheid recreatie 

 In de hele regio is tijdelijk extra werkgelegenheid in de bouw 

                                                           



   

 Tabel 41:  Tijdelijke extra regionale werkgelegenheid door aanleg van maatregelen (ten opzichte van de 

referentie) 

Alternatief Regionale omzet 
kunstwerken/project-

maatregelen 
(€ miljoen) 

Regionale omzet 
woningen/hotels 

(€ miljoen) 

Tijdelijke 
regionale 

werkgelegenheid 
(aantal 

arbeidsjaren) 

Opmerking 

B 38 85 626 

Alternatieven 
zijn 

weergegeven 
zonder opties en 

 excl. BTW 

C 37 10 239 

D 75 95 865 

E 91 95 951 

F 103 10 578 

G 107 85 977 

H 130 95 1147 

 EFFECTEN OP HET INDIRECT COMPLEX 

Tabel 42:  Effecten indirect complex landbouw en visserij 

 Jaarlijkse baten (mln €/jaar) Opmerking 

Grevelingen Volkerak-Zoommeer 

Landbouw 0 2,2 MKBA 

Visserij 2,2 1,9 MKBA 

Recreatie 0,06 0,14 50% telt mee in 
REES  

Totaal 2,3 4,2  

 Indirecte effecten in en rond de Grevelingen bestaan vooral uit baten door 

schelpdiervisserij 

Landbouw 



   

Visserij 

                                                           



   

Figuur 11: Opbouw visserijcomplex 

                                         

Recreatie 
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mensen die van baan 
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Effect brutoloon in NL (60%-100%)
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visserijcomplex

68% indirect 
visserijcomplex



   

 Effecten in en rond het Volkerak-Zoommeer uit de schelpdiervisserij, recreatie en 

landbouw 

Landbouw 

Tabel 43:  Indirecte effecten land- en tuinbouw 

Gebied 
Jaarlijkse toename van opbrengsten agrocomplex (exclusief primaire 

land- en tuinbouw) (mln €/jaar) 

 

Baten door verbeterde 
chloridegehaltes  

Extra baten door 
verdwijnen blauwalg  

Totaal 

PAN-polders 1,61 0,09 1,70 

Tholen-St. 
Philipsland 

3,86 0,44 4,30 

Reigersbergsche 
Polder 

0,18 0,02 0,20 

Oostflakkee 0,88 0,12 1,00 

Totaal 6,53 0,67 7,20 

                                                           



   

Figuur 12: Opbouw agrocomplex 
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Visserij 

Recreatie 

 EFFECTEN OP DE REGIONALE ECONOMIE  

 Tijdelijke extra omzet regionaal bedrijfsleven door uitvoering van maatregelen 

                                                           



   

Tabel 44:  Tijdelijke extra regionale omzet bedrijfsleven (excl. BTW) door aanleg van maatregelen (ten opzichte 

van referentie) 

Alternatief Tijdelijke regionale 

toegevoegde waarde 
project (€ miljoen) 

Tijdelijke regionale 

toegevoegde waarde 
woningbouw/ 

hotels (€ miljoen) 

Opmerking 

B 14 31 

Alternatieven zijn 
weergegeven zonder 

opties en 

 excl. BTW 

C 13 4 

D 27 35 

E 33 35 

F 37 4 

G 39 31 

H 47 35 

 Tijdelijke extra omzet regionaal bedrijfsleven door aanleg van 
recreatievoorzieningen 

 EFFECTEN OP DE BELEVINGS- EN GEBRUIKSWAARDE VAN NATUUR 

                                                           



   

Tabel 45:  Effecten op de natuur van de alternatieven (ten opzichte van referentie) 

Alternatief Biodiversiteit 
Grevelingen 

Gebruikswaarde 
Grevelingen 

Biodiversiteit 
Volkerak-
Zoommeer 

Gebruikswaarde 
Volkerak-
Zoommeer 

B n.v.t. n.v.t. ++/- 

€ 0,1 mln/jaar 
(bij VZM niet 

autonoom beter) 
+ p.m. 

C ++/- + p.m. n.v.t. n.v.t. 

D ++/- + p.m. ++/- 

€ 0,1 mln/jaar 
(bij VZM niet 

autonoom beter) 
+ p.m. 

E ++/- + p.m. ++/- 

€ 0,1 mln/jaar 
(bij VZM niet 

autonoom beter) 
+ p.m. 

F ++/- + p.m. n.v.t. n.v.t. 

G n.v.t. n.v.t. ++/- 

€ 0,1 mln/jaar 
(bij VZM niet 

autonoom beter) 
+ p.m. 

H ++/- + p.m. ++/- 

€ 0,1 mln/jaar 
(bij VZM niet 

autonoom beter) 
+ p.m. 

 Effecten in en rond de Grevelingen zijn moeilijk te kwantificeren 

Natuurwaarde 

 

 



   

 

Gebruikswaarde 

 Effecten in en rond het Volkerak-Zoommeer zijn alleen te monetariseren voor 

zwemwaterkwaliteit 

Natuurwaarde 

 

                                                           



   

 

 

 

Gebruikswaarde natuur 

                                                           



   

Figuur 13:  Kaart overgenomen van website zwemwater.nl (2014) 

                                                           



   

 

 TOTALE KOSTEN PER ALTERNATIEF 

Tabel 46:  Totale kosten voor investeringen en jaarlijks onderhoud per alternatief (ten opzichte van referentie) 

Alternatief Totale investering  
(€ miljoen) 

Totale 
onderhoudskosten 

(€ miljoen per jaar) 

Opmerking 

B 153 2,5 

Incl. BTW,  
Prijspeil 2014 

B1 (vervangen huidige z/z-
scheiding door bellenscherm) 

-14 -0,9 

B2 (zoetwatermaatregelen) 61 1,2 

B3 (zout maken) 107 2,2 

C 148 1,5 

D 301 4,0 

E 369 4,2 

F 415 3,5 

G 431 4,5 

H 524 5,3 



   

 TOTALE BATEN PER ALTERNATIEF 

Tabel 47:  Totale eenmalige en jaarlijks baten per alternatief (ten opzichte van referentie) 

Alternatief Totale eenmalige 
baat  

(€ miljoen) 

Totale jaarlijkse 
baten 

(€ miljoen per jaar) 

Opmerking 

B (bouwsteen 1) 25,2 (0) 13,0 (12,0) 

Incl. BTW,  
Prijspeil 2014. 

Scheepvaartbaten 
lopen tot 2050. 

Tussen haakjes staat 
waarde bij 

referentie 2, indien 
anders dan 
referentie 1. 

B1 (vervangen huidige z/z-
scheiding door bellenscherm) 

vermeden 
renovatiekosten in 

kosten meegenomen 

1,4  

B2 (zoetwatermaatregelen) 0,0  5,9 (5,4) 

B3 (zout maken) 25,2 (0) 5,6 (5,2) 

C (bouwsteen 2) 0,0 6,5 

Bouwsteen 3 42,8188 0,3 

D 25,2 (0) 19,5 (18,5) 

E 25,2 (0) 19,5 (18,5) 

F 42,8188 6,8 

G 68,1 (42,8) 188 13,3 (12,3) 

H 68,1 (42,8)  19,8 (18,8) 

 DE NETTO CONTANTE WAARDE 

                                                           



   

 

 

 NCW van bouwstenen 



   

Figuur 14:  NCW van bouwstenen als de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer autonoom niet verbetert, alle 

baten starten in 2020 

Figuur 15:  NCW van bouwstenen als de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer autonoom wel verbetert, alle 
baten starten in 2020 

 Synergievoordelen door combinaties 
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 NCW van alternatieven 



   

Tabel 48:  Overzicht van MKBA (welvaarts)effecten van alternatieven (referentiescenario Volkerak-Zoommeer 

verbetert autonoom niet, alle baten starten in 2020) 



   

Figuur 16: Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 

autonoom niet) in miljoen € exclusief p.m. posten 
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Tabel 49:  Overzicht van MKBA (welvaarts)effecten van alternatieven (referentiescenario Volkerak-Zoommeer 

verbetert autonoom wel, alle baten starten in 2020) 



   

Figuur 17: Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 

autonoom wel) in miljoen € exclusief p.m. posten 

 DE WAARDE VAN OPTIES 

Tabel 50:  Netto contante waarde van opties 

Optie Mogelijk bij NCW Kosten NCW Baten Saldo 

1 Getijcentrale in 
de 

Brouwersdam 

Alternatieven 
met getij en 

aparte 
systemen: 
 C, D, F 

€ 628 
(bodembe-
scherming 

voldoet niet) 

Energie: € 158 - 242 

CO2: € 0 bij ETS 

Imago: € 11 

Vermeden land-
schapsschade189: € 22 - 

34 
Vermeden 

profieleffect189: € 27 - 
41 

Vermeden doorlaat:  
€ 133  

Min € 168  
min € 278 

  Alternatieven 
met getij en een 

verbonden 

systeem: E, H 

€ 818 
(bodembe-
scherming 

voldoet niet) 

Energie: € 158 - 242 

CO2: € 0 bij ETS 

Imago: € 11 

Vermeden land-
schapsschade189: € 22 - 

34 

Min € 327  
min € 437 
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Optie Mogelijk bij NCW Kosten NCW Baten Saldo 

Vermeden 
profieleffect189: € 27 - 

41 

Vermeden doorlaat: € 
163 

2 Inzet pompen in 
getijcentrale 

Alternatief 
F met apart 

systeem 

Meerkosten 
centrale: € 8 

Besparing 
dijkversterking: € 5 

Vermindering tijdsduur 
wateroverlast: p.m. 

Saldo € -3 
+p.m. 

  Alternatieven E 
en H met 

verbonden 
systeem 

Meerkosten 
centrale: € 10 

Besparing 
dijkversterking: € 5 

Vermindering tijdsduur 
wateroverlast: p.m. 

Saldo € -5 
+ p.m.  

3 Doorvaarbare 
doorlaat in 

Grevelingen-
dam 

Alternatieven 
met een open 
verbinding in 

de 
Grevelingenda

m: E en H 

Kosten zijn nog 
niet beschikbaar 
maar significant 
hoger dan niet-
doorvaarbare 

opening 

Baten lijken 
verwaarloosbaar voor 
MKBA: recreatie vaak 

verdringing 

Onbekend 
negatief 

saldo 

4 Doorlaat 
Oesterdam 

Alternatieven 
met zout VZM: 
B, D, E, G, H   

Aanleg: € 25  Verminderd 
zoutgehalte 

Westerschelde en 
Antwerpen: p.m. 

Bij niet 
gekwantific

eerde 
baten is 

K/B 
verhouding 
onbekend 

5 Extra inzet 
Volkeraksluizen 

Alternatieven 
met 

waterberging 
Grevelingen: F, 

G, H 

Meerkosten 
bovenop aanleg 

4e kolk: € 40 

Vervallen kosten voor 
aanleg naderhand:  

€ 130 

€ 90 
miljoen 

6 Innovatief 
bellenscherm 

als zoet-
zoutscheiding in 
Krammersluizen 

(investering 
2017) 

Alternatieven 
met zout VZM: 
B, D, E, G, H 

Baten gelden 
bij zout VZM 
voor 2018 en 

2019190 

Bellenscherm:  
€ 16 

 

Reistijdwinst: € 2 

Vermeden (groot) 
onderhoud: € 12 

Vermeden ontmanteling  
z/z-scheiding€ 2 

 

€ 0 miljoen 
bij zout 

Volkerak-
Zoommeer 

  Alternatieven 
met zoet VZM: 
referentie, C, F. 

Baten gelden 
bij zoet VZM 
van 2018 tot 

2050   

Bellenscherm:  
€ 30 

Ontmanteling  
z/z-scheiding € 

2 

Reistijdwinst: € 19 

Vermeden (groot) 
onderhoud: € 40 

€ 27 
miljoen bij 

zoet 
Volkerak-
Zoommeer 

                                                           



   

Optie Mogelijk bij NCW Kosten NCW Baten Saldo 

7 Schade 
accepteren 

rond 
Grevelingen bij 
waterberging 

Alternatieven 
met 

waterberging 
Grevelingen:  

F, G, H 

Verwachte 
schade: € 25 

Vermeden kosten voor 
omkaden € 29 

€ 4 

  Alternatief met 
gespreide 
berging E 

Verwachte 
schade: < € 25 

Vermeden kosten voor 
omkaden € 20 

> - € 4 

Kader 4: toelichting berekening optie bellenscherm 

Er is aangenomen dat deze optie eerder uitgevoerd kan worden dan dat het Volkerak-Zoommeer 
zout zou kunnen worden. Het zout worden, gebeurt op zijn vroegst in 2020. Het bellenscherm zou al 
per 2017 operationeel kunnen zijn.  

Vanaf dat moment treden reistijdbaten op voor de scheepvaart. Bij een blijvend zoet Volkerak-
Zoommeer is dat een voordeel dat vanaf 2018 tot en met 2050191 loopt. Bij een zout Volkerak-
Zoommeer levert dat 2 jaar extra voordeel op (2018 en 2019) bovenop de voordelen bij een zout 
Volkerak-Zoommeer. In beide gevallen wordt jaarlijks ongeveer € 0,9 miljoen bespaard aan 
onderhoudskosten van de traditionele zoet-zoutscheiding. Bij een zout Volkerak-Zoommeer telt de 
besparing op de onderhoudskosten twee jaar mee en kunnen de investeringskosten vanaf 2020 
voorkomen worden. Een bellenscherm dat in 2017 wordt geïnstalleerd kan de totale kosten voor groot 
onderhoud voorkomen. Dat wil zeggen ongeveer € 25,5 miljoen. Bij het zout worden van het 
Volkerak-Zoommeer in 2020 kan ongeveer € 13,6 miljoen worden bespaard. Dit bedrag ligt lager 
doordat voor 2020 al maatregelen nodig zijn. Het inzetten van een bellenscherm tussen 2017 en 
2020 vergroot de besparing met € 11,9 miljoen. 

De kosten van het bellenscherm bedragen € 17,5 (incl. ontmanteling) als investering en jaarlijks 
ongeveer € 1,0 miljoen voor onderhoud en energiekosten. De ontmanteling van de Krammersluizen 
vindt 2 jaar eerder plaats bij een zout Volkerak-Zoommeer (2017 i.p.v. 2019). De combinatie van 
bovenstaand aannames en cijfers levert onderstaande netto contante waarden op. 

Blijvend zoet Investering Jaarlijkse baten/kosten NCW (in 2015) 

Reistijdbaten - € 1,4 miljoen (2018-
2050) 

€ 19,4 miljoen 

Ontmanteling 
Krammersluizen 

- € 25,5 miljoen 
(besparing groot 
onderhoud) 

€ 0,9 miljoen (vanaf 
2018) besparing B&O 

€ 39,5 miljoen 

Bellenscherm € 17,5 miljoen (incl. 
ontmanteling, 
investering 2017) 

- € 1,0 miljoen (B&O, 
energie, vanaf 2018) 

-€ 32,0 miljoen 

   € 26,9 miljoen 

 
  

                                                           



   

VZM wordt zout 2020 Investering Jaarlijkse baten/kosten NCW (in 2015) 

Reistijdbaten - € 1,4 miljoen (2018-
2019) 

€ 2,4 miljoen 

Ontmanteling 
Krammersluizen 

Vervallen € 2,4 miljoen 
ontmanteling in 2019 
- € 11,9 miljoen 
(besparing groot 
onderhoud) 

€ 0,9 miljoen (2018-
2019) besparing B&O 

€ 13,9 miljoen 

Bellenscherm € 17,5 miljoen (incl. 
ontmanteling, 
investering 2017) 

- € 1,0 miljoen (B&O, 
energie, 2018-2019) 

- € 16,1 miljoen 

   € 0,2 miljoen 

Tabel 51:  NCW van basisalternatieven en opties ten opzichte van de referentie (€ miljoen) 

 B C D E F G H 

Basis zonder opties 
(scenario VZM verbetert 

autonoom niet) 

46 -46 0 -57 -249 -166 -157 

Basis zonder opties 
(scenario VZM verbetert 

autonoom wel) 

11 -46 -35 -92 -249 -200 -192 

Getijcentrale (lage 
energieopbrengst) 

- -278 -278 -437 -278 - -437 

Getijcentrale (hoge 
energieopbrengst) 

- -168 -168 -327 -168 - -327 

Pompfunctie - - - -5 -3 - -5 

Doorvaarbare doorlaat in 
Grevelingendam 

- - - p.m. - - p.m. 

Doorlaat Oesterdam p.m. - p.m. p.m. - p.m. p.m. 

Extra inzet Volkeraksluizen - - - - 90 90 90 

Bellenscherm 
Krammersluizen 

0 27 0 0 27 0 0 

Schade accepteren bij 
waterberging 

- - - -4 4 4 4 

Totaal 

(scenario VZM verbetert 
autonoom niet) 

46 -19 0 -57 -129 -72 -63 

Totaal 
(scenario VZM verbetert 

autonoom wel) 

12 -19 -35 -92 -129 -106 -98 



   

 DE GEVOELIGHEIDSANALYSE 

 

 

 

 

 Klimaatscenario’s  

Tabel 52:  Gevoeligheidsanalyse effect G-scenario in plaats van W-scenario 

Effect op alternatief NCW (in mln €) Opmerking 

F, G, H G-scenario: - 27,2  

 Nieuwe normen 

Tabel 53:  Gevoeligheidsanalyse effect andere normen 

Effect op alternatief NCW (in mln €) Opmerking 

F, G, H Economisch optimale norm: +21,5 

LIR 10-5: +27,5 
 

 Economische scenario’s 



   

Tabel 54:  Gevoeligheidsanalyse effect andere economische scenario’s 

Effect op alternatief NCW (in mln €) Opmerking 

F, G, H Restrisico Druk/Stoom: +3,4  

Scheepvaartbaten:  
B, D, E, F, G 

Vermindering baten met € 7,1  

 Startmoment van kosten en baten 

Tabel 55:  Effect andere timing investeringen en optreden effecten 

Effect  NCW (in mln €) 

 B C D E F G H 

Saldo MKBA baseline 
(ref 1) 

36 -46 -10 -67 -249 -175 -167 

Effect vertraging 
opbrengst 

mossel/oesters 2020-
2024 

-15 -18 -33 -33 -18 -15 -33 

Effect eerdere 
investering 

-18 -16 -34 -41 -40 -43 -53 

Saldo MKBA baseline 13 -81 -67 -131 -307 -223 -243 

 EEN KOSTENBATENANALYSE VAN DE ZOETWATERMAATREGELEN 



   

Tabel 56:  Kostenbatenanalyse zoetwatermaatregelen 

Onderdeel Eenmalige kosten 
of baten 
(in mln €) 

Jaarlijkse kosten en 
baten (in mln € per 

jaar) 

Opmerking 

Zoetwatermaatregelen -60,7 -1,2  

Directe landbouwbaten - + 5,4 Alleen verminderd 
chloridegehalte 

Indirecte landbouwbaten - +p.m. Alleen verminderd 
chloridegehalte 

Totaal -60,7 +4,2+p.m. NCW is € 11,9 miljoen 

 DEFINITIEVE OPSTELLING MKBA ALTERNATIEVEN 



   

 



   

Tabel 57:  Overzicht van definitieve MKBA opstelling (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 

autonoom niet, visserijbaten per 2024) 



   

Tabel 58:  Overzicht van definitieve MKBA opstelling (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 

autonoom wel, visserijbaten per 2024) 
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Tabel 59:  Overzicht niet meegetelde kosten en baten in definitieve MKBA-opstelling 

Onderwerp Effect Verwachte invloed op saldo 

Kosteninschattingen  Hoge kosten in geval bodembescherming niet 

voldoet genomen voor doorlaat Brouwersdam. 

Bij wel voldoen van bodembescherming vallen 

kosten lager uit en MKBA-saldo hoger 

+ € 10,8 mln (alt. C, D, F)  

+ € 13,8 mln (alt. E, H) 

Klimaatscenario G i.p.v. W geeft minder baten berging. Zie 

gevoeligheidsanalyse  

- € 27,2 (alt. F, G, H)  

Faalkans MLK  Hogere effectiviteit berging als faalkans kleiner 

is dan nu. Op termijn lijkt dat waarschijnlijk. Ook 

zijn er nog te onderzoeken inzichten dat bij niet 

gesloten Maeslantkering, berging effectief kan 

zijn. 

+ p.m. (alt. F, G, H) 

Nieuwe toetsnormen Hogere effectiviteit berging, zie 

gevoeligheidsanalyse 

+ € 27,5 (alt. F, G, H) hogere 

baten in W bij LIR 10-5 

Voorstraat Uitstel investering vloedschotten en daardoor 

lagere kosten 

+ p.m. besparingen (alt. F, G, H) 

Buitendijkse schade Vermeden kosten bij berging zijn niet 

meegeteld 

+ p.m. besparingen (alt. F, G, H) 

Wateroverlast 

Grevelingen 

Negatief effect bij inzet waterberging ondanks 

compenserende maatregelen is niet meegeteld. 

- p.m. overlast (alt. E, F, G, H) 

Wateroverlast VZM Positief effect bij inzet waterberging bij 

combinatie met berging Grevelingen 

+ p.m. overlast (alt. E, F, G, H) 

Waarde vastgoed rond 

Grevelingen  

Toename waarde vastgoed rond Grevelingen 

door verbetering waterkwaliteit 

+ p.m. waarde (alt. C, D, E, F, H) 

Kosten Binnenschelde Eventuele extra kosten om ook waterkwaliteit 

Binnenschelde te verbeteren. 

- p.m. extra kosten (alt. B, D, E, G, 

H bij scenario 2: waterkwaliteit 

VZM verbetert niet) 

WOZ-waarde 

bestaande woningen 

Vermindering uitkering aan gemeentefonds 

door Rijk door toename WOZ-waarde 

bestaande woningen 

+ p.m. minder bijdrage (alt. B, D, 

E, G, H bij scenario 2: 

waterkwaliteit VZM verbetert niet) 

Recreatiewoningen 

VZM op termijn 

Schaalsprong in water- en recreatiewoningen 

mogelijk rondom VZM, op gronden waar nu 

geen investeringen plaatsvinden. Tot 100 

waterwoningen en tot 320 recreatiewoningen 

extra op rijksgrond volgens studie 

gebiedsontwikkeling. 

+ p.m. extra grondwaarde stijging 

(alt. B, D, E, G, H bij scenario 

waterkwaliteit VZM verbetert niet) 

Welvaartseffecten 

recreatie 

In MKBA zijn de welvaartseffecten van recreatie 

onderschat door alle nieuwe omzet als 

verdringing te beschouwen. Toename van 

buitenlandse toeristen en vermindering van 

buitenlandreizen Nederlanders zal geen 

verdringing zijn. 

+ p.m. winst extra bezoekers (alt. 

B, C, D, E, F, G, H) 

Recreatiebaten Gemiddelde bestedingen zullen toenemen bij + p.m. toename gem. bestedingen 



   

Onderwerp Effect Verwachte invloed op saldo 

Grevelingen andere opbouw voorzieningen. Initiatieven als 

Jachthaven Toekomst mogelijk eerder 

uitgevoerd. Dit effect is niet meegeteld. 

(alt. C, D, E, F, H) 

Recreatiebaten strand 

Grevelingen 

Extra baten/bezoeken door minder stank 

zeesla rond Grevelingen 

Minderbaten door minder strand bij 

Brouwersdam 

+/- p.m. (alt. C, D, E, F, H) 

Recreatiebaten 

sportduikers 

Grevelingen 

Ervaren duikers geven meer geld uit dan minder 

ervaren duikers. Deze verschuiving is buiten 

beschouwing gelaten. 

+ p.m. (alt. C, D, E, F, H) 

Recreatiebaten VZM Initiatieven om ligplaatsen uit te breiden 

worden mogelijk eerder uitgevoerd. Dit effect is 

niet meegeteld. 

+ p.m. (alt. B, D, E, G, H) 

Recreatiebaten strand 

VZM 

Mogelijke extra baten/strandbezoeken door 

minder stank  

+ p.m. (alt. B, D, E, G, H) 

Recreatiebaten duikers 

VZM 

Extra baten duiksport vanwege mogelijke 

verdringing Grevelingen zijn niet meegenomen, 

maar mogelijk wel positief. 

+ p.m. (alt. B, D, E, G, H) 

Effecten mosselzaad  Opbrengsttoename mosselzaad is niet 

meegeteld. 

Effecten van inheems mosselzaad vs. 

mosselzaad dat van buiten regio komt, is niet 

meegeteld. 

Effect op mosselproductie in Oosterschelde is 

niet gemonetariseerd. 

+ p.m. (alt. B, C, D, E, F, G, H) 

Versterking visserij-

mosselen Zeeland 

Verminderen risico op verlies mosselmarkt, 

verlies marktleiderschap 

+ p.m. (alt. B, C, D, E, F, G, H) 

Kreeftvisserij Effect verwaarloosd, maar niet nul. + p.m. (alt. C, D, E, F, H) 

Wachttijd 

Volkeraksluizen 

Toename wachttijd bij langere schuttijd is 

verwaarloosd 

- p.m. (alt. B, D, E, G, H) 

Toename 

schutcapaciteit 

Krammersluizen 

Toename schutcapaciteit leidt tot uitstel 

capaciteitsuitbreidingen en minder wachttijden 

door congestie 

+ p.m. (alt. B, D, E, G, H) 

Getijcentrale Baten van werkgelegenheid, innovatie/kennis 

spin-off. 

CO2-baten bij wegvallen ETS-systeem. 

+p.m. (alt. C, D, E, F, H) 

Werkgelegenheid 

visserij en landbouw 

(direct en indirect 

complex) 

Werkgelegenheidseffecten mogen volgens 

second opinion niet meegeteld worden. De 

uitzonderingen genoemd in MKBA-leidraad 

(toename productiviteit, toename in 

arbeidsaanbod en vermindering onvrijwillige 

werkloosheid) zijn niet van toepassing ondanks 

huidige praktijk arbeidsmigranten, toename 

werkloosheid in regio en exportkarakter van 

productie (dat wil zeggen geen verdringing van 

andere voedingsmiddelen door omzet- en 

schaalvergroting)  

Arbeidsmigranten: 

+ netto bijdrage collectieve 

voorzieningen 

+ verschil in lagere loonkosten en 

hogere arbeidsproductiviteit 

+ p.m. marge op netto uitgaven in 

NL. 

Onvrijwillige werklozen 

+ vermindering uitkering 

+ verschil loon en uitkering 

Toename winstgevendheid: 

Hogere winst door toename 

productiviteit bij omzetvergroting. 

(alt. B, C, D, E, F, G, H) 



   

Onderwerp Effect Verwachte invloed op saldo 

Werkgelegenheid 

recreatie 

Werkgelegenheid recreatie voor deel dat geen 

verdringing is, is niet gemonetariseerd. 

+ p.m. alt. B, C, D, E, F, G, H) 

Gebruikswaarde natuur Niet alle onderdelen zijn te monetariseren + p.m. (alt. B, C, D, E, F, G, H) 

Voldoen aan KRW-

doelen 

Er zijn geen kosten ingeboekt voor het niet 

voldoen aan internationale afspraken 

+ p.m. (alt. B, C, D, E, F, G, H) 



   

 

 KOSTEN EN BATEN IN VERGELIJKING MET MKBA 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 BEREKENING NETTO CONTANTE WAARDE 

 NCW als de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer autonoom niet verbetert 



   

 

Figuur 18:  Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 
autonoom niet) 
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Tabel 60:  REES overzicht van de alternatieven (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert autonoom niet, 

visserijbaten per 2024) 



   

Tabel 61:  REES overzicht van de alternatieven (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert autonoom wel, 

visserijbaten per 2024) 



   

 NCW als de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer autonoom niet verbetert 

Figuur 19:  Netto contante waarde van alternatieven MKBA (referentiescenario Volkerak-Zoommeer verbetert 
autonoom wel) 
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Tabel 62:  Onderbouwing verdeling van directe effecten 

Directe effecten Verdeling naar stakeholder Verdeling naar subregio 

Landbouw Winsten en schades zijn privaat, de 
BTW-correctie voor besteedbaar 

inkomen gaat naar de rijksoverheid 

Winsten vallen rond het Volkerak-
Zoommeer. Schade in Delfland en 

Westland buiten de regio. De BTW 
inkomsten vallen buiten de regio  

Visserij Winsten en schades zijn privaat, de 
BTW-correctie voor besteedbaar 

inkomen en de pachtbaten gaan naar 
de rijksoverheid 

Mosselbaten in Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer, oesterbaten in 

de Grevelingen. BTW en 
pachtinkomsten vallen buiten de regio 

Recreatie Winsten privaat, BTW-correctie voor 
besteedbaar inkomen naar 

rijksoverheid 

De winst is 50% voor lokale 
ondernemers en 50% voor 

ondernemers buiten de regio. BTW 
inkomsten vallen buiten de regio  

Woningwaarde Waardestijging komt terecht bij de 
eigenaar van de woning. In de 

gemeenten waar de woningwaarde 
stijgt zijn dit in 62% van de woningen 

particulieren en in 38% private 
eigenaren192 

Alleen rond het Volkerak-Zoommeer 
stijgt de woningwaarde bij 
verbeterde waterkwaliteit 

Grondwaarde-
stijging 

De waardestijging komt terecht bij de 
huidige eigenaren. Dit zijn voor een 
deel gemeenten rond het Volkerak-
Zoommeer en voor een deel het Rijk 

De gemeentegronden zijn 
toebedeeld aan Volkerak-Zoommeer 

de rijksgronden aan elders. 

Scheepvaart Winsten privaat, BTW-correctie voor 
besteedbaar inkomen naar 

rijksoverheid 

De scheepvaartwinsten vallen buiten 
de regio, net als de BTW inkomsten 

Industrie Schade is volledig privaat Schade valt in Rijnmond, buiten de 
regio 

Vermeden 
dijkverhogingen 

Overheid De baten vallen in de Rijn-
Maasmonding, buiten de regio 

Vermeden 
waterschade, 
maatregelen 
Voorstraat en 

restrisico 

Gedeeld tussen burgers en private 
ondernemingen en overheid. 

Vanwege de aanname dat een groot 
deel door de overheid vergoed 
wordt, toebedeeld aan overheid 

De baten vallen in de Rijn-
Maasmonding, buiten de regio 

Bouwleges Regionale overheid De bouw van nieuwe woningen rond 
het Volkerak-Zoommeer en hotels 

rond Grevelingen 

OZB Regionale overheid 

Afhankelijk van of het hotels of 
woningen betreft rond de 

Grevelingen of het Volkerak-
Zoommeer 

Toeristenbelasting Regionale overheid Afhankelijk van het alternatief rond 
de Grevelingen en/of het Volkerak-

Zoommeer  

                                                           



   

Directe effecten Verdeling naar stakeholder Verdeling naar subregio 

Regionale omzet 
bouwwaarde 

Privaat Afhankelijk van het alternatief rond 
de Grevelingen en/of het Volkerak-
Zoommeer. Voor een doorlaat in de 
Grevelingendam zijn de baten gelijk 
verdeeld. Omzet buiten de regio is 

niet in beeld gebracht. De BTW 
inkomsten vallen buiten de regio 

Indirect complex 
agro, visserij en 

recreatie 

De toegevoegde waarde in het 
indirecte complex is verdeeld onder 

particuliere, private partijen en 
overheden. 

Afhankelijk van de toeleveranciers 
vallen baten in het indirecte complex 
binnen de regio. Aangenomen wordt 

dat 50% van de bedrijven in het 
recreatiecomplex regionaal zijn. Van 
de visserij en landbouwbedrijven is 

aangenomen dat deze regionaal zijn. 

Werkgelegenheid Extra inkomen is particulier, 
vermeden WW-uitkering en extra 
inkomstenbelasting gaan naar de 

rijksoverheid, lagere bruto lonen zijn 
privaat 

Werkgelegenheid vindt afhankelijk 
van de directe baten in de 

Grevelingen en het Volkerak-
Zoommeer. Rijksbaten vallen buiten 

de regio  

Natuur Belevingswaarde van natuur komt bij 
burgers terecht 

Afhankelijk van het alternatief rond 
de Grevelingen en/of het Volkerak-

Zoommeer. Deze zijn echter niet 
gekwantificeerd 

Schoon zwemwater 
(gebruikswaarde) 

Belevingswaarde van schoon 
zwemwater komt bij burgers terecht 

Alleen in het Volkerak-Zoommeer is 
sprake van een merkbare 

verbeteringen van het zwemwater  

Tabel 63:  Resultaten verdeling baten naar subregio 



   

Tabel 64:  Resultaten verdeling naar stakeholder 



   

 



   

 

 

 

 

 

 TIJDVENSTERS VAN KEUZES EN OPTIES 

Bouwstenen alternatieven 

Opties  

 



   

 

 

 

 

 

Verbinden van agenda’s 

 

 

 OPTIMALE VOLGORDE VAN DE KEUZES 



   

Tabel 65:  Gevolgen besluitvormingsvolgorde voor uitvoering eindbeeld (‘ afwijkend / duurder dan optimum) 

Besluitvolgorde (De)synergie 
investering 

Opmerking 

Zout (B) – Getij (E’) – Berging (H’)   € 47,4 mln – 
 € 31,5 mln 

(H’’ als H’ 
hydrologisch niet 

haalbaar is)  

PD was niet nodig, maar capaciteit 
doorlaat BD kan daardoor kleiner zijn. In H 
vervangt doorlaat PD grotere doorlaat in 

BD 

Getij (C) – Zout (E’) – Berging (H’) 
 

PD wordt nodig omdat capaciteit doorlaat 
BD niet toereikend is. 

Zout (B) – Getij (D) – Berging (H’) 

 

PD was niet nodig, maar capaciteit 
doorlaat BD kan daardoor kleiner zijn. In H’ 

vervangt doorlaat PD grotere doorlaat in 
BD 

Getij (C) – Zout (D) – Berging (H’) PD wordt nodig omdat capaciteit doorlaat 
BD niet toereikend is. 

Zout (B) – Berging (G) – Getij (H’’) € 47,4 mln -  
€ 3,1 mln 

(meerkosten 
afsluitbare 
minus open 
verbinding 

minus besparing 
op grotere 

doorlaat BD) 

Mogelijkheid van alternatief H met open 
verbinding vervalt doordat doorlaat PD 

onvoldoende capaciteit heeft om 
waterkwaliteit in Grevelingen te 

verbeteren. 

Getij (C) – Berging (F) – Zout (H’’) Mogelijkheid van alternatief H met open 
verbinding vervalt doordat er in 2e stap al 

afsluitbare verbinding is aangelegd. 

Berging (-) – Zout (G) – Getij (H’’) 
niet relevant  

Mogelijkheid van alternatief H met open 
verbinding vervalt doordat er in 1e stap al 

afsluitbare verbinding is aangelegd. 

Berging (-) – Getij (F) – Zout (H’’) 
niet relevant 

Mogelijkheid van alternatief H met open 
verbinding vervalt doordat er in 1e stap al 

afsluitbare verbinding is aangelegd. 



   

 NO-REGRETS EN URGENTE KANSEN 

                                                           



   

 UITSTELBARE KEUZES EN MAATREGELEN OM KEUZEMOGELIJKHEDEN OPEN 
TE HOUDEN 

Tabel 66:  Voorinvestering in grotere doorlaat 

Effect op alternatief Investering (in mln €) B&O (in mln € per jaar) 

Voor- c.q. extra 
investering in grotere 

doorlaat Brouwersdam 

- € 31,5 in 2019 

 

-0,35 B&O per jaar 
 (2020 – 2029) 

Besparing door 
eindbeeld H i.p.v. H’ 

€ 47,4 in 2029 

 

0,43 – 0,35 B&O per jaar 
(2030 – 2119) 

NCW - € 4,4 mln  



   

Tabel 67:  Voorinvestering in verbonden systeem (E in plaats van D) 

Effect op alternatief Investering (in mln €) B&O (in mln € per jaar) 

Extra investering in 
alternatief E t.o.v. D 

- € 68,2 in 2019 

 

-0,15 B&O per jaar 
(2020 – 2029) 

Besparing op investering 
om door te groeien naar 

H of H’ 

€ 84,1 in 2029 

 

0,23 – 0,15 B&O per jaar 
(2030 – 2119) 

NCW - € 15,5 mln  

 HET OPTIMALE ONTWIKKELPAD 



   

Figuur 20: ·ontwikkelpaden met optimale ontwikkelpad 

 RISICO’S  

 

 

 

 Technische en milieu risico’s 



   

 Economische en financiële risico’s 



   

 Organisatorische en juridische risico’s 

 VOORBEHOUD BIJ BEREKENDE EFFECTEN 

 



   

 

 

 

 

 



   



   

MAATREGELEN IN DE REFERENTIESITUATIE 

Groot onderhoud zoet-zoutscheiding Krammersluizen 

Extra periodieke spoeling 

Basispakket zoetwatermaatregelen (No-regret Roode Vaart) 

                                                           



   

Heringebruikname Flakkeese spuisluis 

Tabel 68:  Raming van kosten voor het referentiealternatief 

Onderdeel Investeringskosten 
(mln €) 

Beheer- en 
onderhoudskosten 

(mln €/jaar) 

Opmerking 

Groot onderhoud zoet-
zoutscheiding Krammersluizen 

(referentie) 

25,5 (groot 
onderhoud/-
renovatie) 

0,9  

Basispakket zoetwater-
maatregelen Roode Vaart 

bestaande uit gemaal van 3,5 
m3/s en doorvoer door 

Zevenbergen 

23,0 0,5 Pakket D5 regionaal 
bod 

Extra periodieke doorspoeling 0 0 Pakket B2 regionaal 
bod 

Flakkeese spuisluis 8,5 0,08 (0,9%) Factsheet ECK-B feb 
2014 

Inrichting waterberging VZM 
1/1400 

40 p.m.  

Bronnen: letter of intent tidal test centre, Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer, 
regionaal bod, definitief concept 4 mei 2014. 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 



   

MAATREGELEN VOOR EEN ZOUT VOLKERAK-ZOOMMEER 

Tabel 69:  Kosten van maatregelen voor een zout Volkerak-Zoommeer 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud (€ miljoen) Opmerking 

Doorlaatmiddel 
Philipsdam 

47,4 0,43 (0,09 %) 
 

Aanpassing Bathse 
spuisluis 

0 0 Kosten voor het 
aanpassen van het 
besturingssysteem 

Bathse Spuisluis zijn niet 
geraamd en in orde 

enkele k€’s. 

Kaderrichtlijn 
Water en Natura 

2000 

p.m. p.m. Geen kostenverschillen 
meegenomen t.o.v. 

referentie 

Maatregelen tegen 
zoutindringing rond 

het Volkerak-
Zoommeer 

59,3 2,3 Voor meer detail zie 
Tabel 70 

Maatregelen voor 
zoetwatervoorzieni

ng rond het 
Volkerak-
Zoommeer 

60,7 1,2 Voor meer detail zie 
Tabel 72 

Ontmanteling z/z-
scheiding 

Krammersluis en 
Bergse Diepsluis 

2,7 -1,4  

Doorlaatmiddel Philipsdam 



   

Aanpassing Bathse spuisluis 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 

Maatregelen tegen zoutindringing rond het Volkerak-Zoommeer 

Zoet-Zoutscheiding Volkeraksluizen 

 

 

 

 

                                                           



   

Tabel 70:  Kosten van maatregelen tegen zoutindringing 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud (€ miljoen) Opmerking 

Zoet-zoutscheiding 
Volkeraksluizen 23,4 1,81 

Prijspeil 2014, inclusief 
21% btw, pakket H1 

regionaal bod 

Zoutafvang 
Volkeraksluizen 

1,65 0,02 
pakket H1 regionaal 

bod 

Zoutbestrijding sluis 
Dintelsas en sluis 

Benedensas 
2,78 0,15 

pakket G2 regionaal 
bod. 

Inrichting kwelsloten 
langs Volkerak-

Zoommeer 
2,92 0,01 

pakket G1 regionaal 
bod. 

Beperking 
zoutindringing 

benedenrivierenge
bied (doorvoer 

Krimpenerwaard) 

4,1 0,08 
pakket H3 regionaal 

bod. 

Extra ontzilting 
Ouddorp 

14,1 0,0 
pakket F1 regionaal 

bod. 

Uitbreiding gemaal 
Hollandsch Diep 

4,3 0,15 
pakket G6 regionaal 

bod. 

Verplaatsing 
inlaatpunten Dintel 

en Steenbergse 
Vliet 

5,1 0,08 
pakket G5 regionaal 

bod. 

Ontmanteling 
bestaande 

inlaatpunten langs 
Volkerak-
Zoommeer 

0,92 -0,02 
pakket G3/4 regionaal 

bod. 

Inlaat Spijkenisse 
[2,0] [-] 

pakket A1 regionaal 
bod. Kosten niet ten 
laste van zout VZM. 

Beperking 
zoutindringing 

benedenrivieren-
gebied 

(bellenscherm 
Nieuwe Waterweg) 

[16,5] [0,8] 

Idem 

Optie in plaats van 
doorvoer Krimpener-

waard, in deze analyse 
niet gebruikt 

Totaal (excl. NWW 
en inlaat 

Spijkenisse) 
59,3 2,3  

Bron: MKBA Volkerak-Zoommeer en regionaal bod. * Het bellenscherm in de Nieuwe Waterweg kan 
in plaats van de doorvoer Krimpenerwaard worden gerealiseerd. In de analyse is hier niet vanuit 
gegaan, waardoor deze kosten niet meegenomen worden. 



   

Zoutafvang Volkeraksluizen 

Zoutbestrijding sluis Dintelsas en sluis Benedensas 

Inrichting kwelsloten langs Volkerak-Zoommeer 

Beperking zoutindringing benedenrivierengebied (Doorvoer Krimpenerwaard) 

 

 

                                                           



   

Extra ontzilting Ouddorp 

Aanpassing gemaal Roode Vaart naar 10 m3/s 

Verplaatsing inlaatpunten Dintel en Steenbergse Vliet 

Ontmanteling bestaande inlaatpunten langs Volkerak-Zoommeer 

Gebruik inlaat Spijkenisse 

                                                           



   

Maatregelen voor ontmanteling van bestaande zoet-zoutscheidingen rond het Volkerak-

Zoommeer 

Tabel 71:  Kosten van ontmanteling zoet-zoutscheidingen 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud (€ miljoen) Opmerking 

Ontmanteling zoet-
zoutscheiding 

Krammersluizen 

2,4 -0,9 

Onderhoud dat vervalt, 
is onderhoud 

Krammersluizen uit 
referentie. Afhankelijk 
van timing kan ook een 

deel renovatie-
investeringen vervallen 

(zie Tabel 68) 

Ontmanteling zoet-
zoutscheiding 

Bergsediepsluis 
0,3 -0,6  

Totaal 2,7 -1,4  

Ontmanteling zoet-zoutscheiding Krammersluizen 

 

 

 

Ontmanteling zoet-zoutscheiding Bergsediepsluis 

Maatregelen voor zoetwatervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer 



   

Tabel 72:  Kosten van maatregelen voor zoetwatervoorziening 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud (€ miljoen) Opmerking 

Aanpassing gemaal 
en doorvoer Roode 

Vaart 

7,7 0,45 Prijspeil 2014, inclusief 
21% btw, pakket D7 

regionaal bod 

Verplaatsing 
inlaatpunten 

Oostflakkee en 
nieuwe 

aanvoerroute 

8,8 0,18 

pakket D4 regionaal 
bod 

Aanpassing inlaat 
Oosterhout 

0,03 - pakket D7 regionaal 
bod 

Aanpassing 

watergangen 
Vossemeer en 

Auvergnepolder 

27,7 0,25 

pakket D7 regionaal 
bod 

Kruising Eendracht 
op drie locaties 

10,7 0,28 pakket D7 regionaal 
bod 

Aanpassen 
watergangen 
Tholen en St. 
Philipsland 

3,9 0,02 
pakket D7 regionaal 

bod 

Aanpassen 
infrastructuur 

Reigersbergsche 
Polder 

1,5 0,004 
pakket D8 regionaal 

bod 

Gebruik effluent 
RWZI Bath 

0,3 0,02 niet opgenomen in 
regionaal bod 

Totaal 60,7 1,2  

Bron: MKBA Volkerak-Zoommeer, regionaal bod definitief concept 4 mei 2014 

Aanpassing gemaal en doorvoer Roode Vaart  

Verplaatsing inlaatpunten Oostflakkee en nieuwe aanvoerroute 

Aanpassing inlaat Oosterhout 



   

Aanpassing watergangen Vossemeer en Auvergnepolder 

Kruising Eendracht op drie locaties 

Aanpassen watergangen Tholen en St. Philipsland 

Aanpassen infrastructuur Reigersbergsche Polder  

Gebruik effluent RWZI Bath 

MAATREGELEN VOOR GETIJ OP DE GREVELINGEN 

Doorlaatmiddel Brouwersdam 



   

Tabel 73:  Kosten van maatregelen voor getij op de Grevelingen 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud  (€ miljoen) Opmerking 

Doorlaatmiddel 
Brouwersdam 
(Grevelingen) 

126 – 137 1,4 - 1,5 (1,1 %) Het lagere getal geldt 
als de 

bodembescherming 
voldoet. Het hogere 
cijfer is voor analyse 

gebruikt. 

Doorlaatmiddel 
Brouwersdam (bij 

verbonden 
bekkens) 

154 - 168 1,7 - 1,9 (1,1 %) 

Aanpassing 
buitendijkse 

voorzieningen en 
dijkbekleding 

10,5 0,002 (0,02 %) In MIRT verkenning 
geschat  

Kaderrichtlijn 
Water en Natura 

2000 

- - Geen kostenverschillen 
meegenomen t.o.v. 

referentie 

Aanpassing buitendijkse voorzieningen en dijkbekleding 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 

MAATREGELEN VOOR WATERBERGING IN DE GREVELINGEN 

Spuicapaciteit Volkeraksluizen 

                                                           



   

Tabel 74:  Kosten van maatregelen voor inrichting waterberging 1/1400 in de Grevelingen 

Maatregel Investering (€ miljoen) Onderhoud  (€ miljoen) Opmerking 

Spuicapaciteit 
Volkeraksluizen 

141 1,11 

Kosten bestaan uit 
kosten 

drempelverlaging en 
extra spuikokers in 
bestaande sluizen 

Omkaden 
buitendijkse 
bebouwing 

29,4 0,03 (0,10 %) 
Kosten uitgaande van 

NAP +1,5 m  

Omkaden 
jachthavens 

6,3 0,04 (0,60 %)  

Waterkeringen 

Grevelingen 
10,5 0,002 (0,02 %) 

Kosten uitgaande van 

NAP +1,5 m  

Investeringen in 
bemaling 

2,4 – 3,2 p.m. 
 

Aanpassing 
Brouwershaven 

0,5 p.m. 
 

Totaal 
191 1,2 

Uitgaande van hoge 
bemalingskosten 

Doorlaat 
Grevelingendam 

Afsluit-
baar 

87,3 0,79 (0,90 %)  

Open 58,9 0,18 (0,30 %)  

Brug p.m. p.m.  

Kaderrichtlijn 
Water en Natura 

2000 

- - Geen kostenverschillen 
meegenomen t.o.v. 

referentie 

Omkaden buitendijkse bebouwing 

Omkaden jachthavens 



   

Waterkeringen Grevelingen 

Investeringen in bemaling 

Aanpassing Brouwershaven 

Doorlaat Grevelingendam 

Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 



   

Tabel 75:  Correctiefactoren uit ECKB-Indexeringsmodel v2.0 

Van (jaartal) Naar (jaartal) Indexering voor de raming 

2005 2014 1,393 

2006 2014 1,296 

2007 2014 1,267 

2008 2014 1,163 

2009 2014 1,201 

2010 2014 1,165 

2011 2014 1,084 

2012 2014 1,034 

2013 2014 1,015 

Voor de factoren is steeds uitgegaan van 1 januari tijdens het betreffende jaar 



   



   



   



   



   



   



   


