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2 jaar geleden
Ø Maart 2018: € 75 miljoen aanvullend 

beschikbaar vanuit het regeerakkoord

Ø Opdracht: onderzoek varianten 
doorlaatmiddel (met en zonder 
getijdencentrale/optie later inbouw)

Ø Uitgangspunt: getijslag maximaal 50 cm 
met middenpeil NAP -20

Ø Planning toen: Januari 2019 besluit om 
planuitwerkingsfase in te gaan 
(en betrekken omgeving bij verdere 
uitwerking) en bestuursovereenkomst

Ø Maar: Natura2000 en zeespiegelstijging
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Historie Natuuronderzoek

Ø MIRT verkenning Grevelingen (2010 – 2012)

Ø Rijksstructuurvisie GVZM (2013 – 2014)  ANES (Q1 2017)

Ø WMR scenariostudie (2017 - 2018)

Ø Getij Grevelingen 
• Q4 2018 Quickscan maatregelen

• Q1-Q3 2019 Verlengde verkenning met

aanscherpen uitgangspunten 

en nieuwe peilscenario’s



Peilbeheer scenario’s onderzocht
door WUR en Deltares

Ø Basis: RGV variant met meer ruimte aan de onderkant, zodat de 
maatregel langer effectief blijft bij zeespiegelstijging (50 cm rondom 
NAP -20 cm)

Ø Een verlaagde getijslag (50 cm rondom NAP -30 cm)

Ø Een kleinere getijslag (30 cm rondom NAP -20 cm) 

Ø Een kleinere en verlaagde getijslag (40 cm rondom NAP -30 cm)
deze variant kent zelfde bovengrens als huidig peilbeheer (-10 cm) !

Ø Autonome Ontwikkeling



Peilbeheer optimalisaties onderzocht
door WMR en Deltares

Ø Lager peil tijdens Broedseizoen (10 cm)

Ø Hoger opzet tijdens wintermaanden

Ø Compenseren scheefstand



Nieuw peilbeheerscenario 40/-30

Ø Significante verbetering waterkwaliteit

Ø Behoud bestaande natuurwaarden (oevers)

Ø 600 ha nieuwe deltanatuur intergetijdengebied



Huidige oever met begroeïng

+0,40

+0,30

+0,20

+0,10

NAP

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

-0,50

-0,60

-0,70

-0,80

-0,90

-0,100

-0,110

Huidig peilbeheer

Huidig peilbeheer
+ en – 10 cm rond -20 NAP
Enkele keren per jaar



Huidige oever met begroeïng
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Max hoog water RGV 50 cm / -20 cm

IntergetijdengebiedMiddenpeil RGV 50 cm / -20 cm / gelijk aan huidig middenpeil

Peilscenario Ontwerp-Rijksstructuurvisie
50 cm rond -20 NAP – twee maal per dag





Huidige oever met begroeïng
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Intergetijdengebied

Max hoog water scenario 40 cm / -30 cm

Middenpeil scenario 40 cm getij / -30 cm

Nieuw voor te stellen peilscenario
40 cm rond -30 NAP – twee maal per dag

Huidig middenpeil





Hoofd vaarwater

Diepgang 450 cm

Bij NAP -60 cm

Bij NAP -30 cm

Geen hoofd
vaarwater



Neven vaarwater

Diepgang 200 cm

Bij NAP -60 cm

Bij NAP -30 cm
Geen neven
vaarwater



Overig vaarwater

Diepgang 150 cm

Bij NAP -60 cm

Bij NAP -30 cm
Geen vaarwater



Adaptieve strategie tbv zeespiegelstijging

• Civiel kan doorlaatmiddel 100 jaar mee inclusief ZSS
• Functioneel niet; wat te doen op langere termijn?

Stappen:
1. Nu doorlaatmiddel bouwen (met of zonder 

getijdencentrale)
2. Bij 40 cm zeespiegelstijging functie behouden, opties 

daarvoor:
• Meer kokers 
• Pompcapaciteit / turbines
• Aanpassen peilbeheer
• Combinatie en/of andere oplossingen
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Zeespiegelstijging
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Planning
• 2020-2022: planuitwerking

– Effectenonderzoek
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(startdocument)
• Opstellen milieueffectrapportage (MER)

– Ontwerp doorlaat en maatregelen
– Financieel haalbaar, technisch uitvoerbaar, juridisch haalbaar en 

maatschappelijk acceptabel
• Afweging wel of geen getijdencentrale
• Verdeling publiek/privaat

– Voorstel voor projectbesluit samen met aanpassen peilbesluit en alle 
benodigde vergunningen

• 2023-2025: realisatie
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Betrekken omgeving 
• In gesprek met omgeving:

– (Sectorale) bijeenkomsten
– Thematafels – meedenken over inhoud op onderdelen
– Individuele belangengesprekken
– Formele procedure: zienswijzen en bedenkingen
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Onderwerpen van participatie

• Effectenonderzoeken
– NRD (2020)

• Aandachtspunten en suggesties uit te voeren onderzoeken binnen de scope project en 
monitoring

• Afwegingskader
• Ter inzage – indienen zienswijzen - terugkoppeling

– MER (2022)
• Toetsing langs afwegingskader
• Ter inzage – indienen zienswijzen - terugkoppeling

• Ontwerp doorlaat en maatregelen 
– Cyclisch – van grof naar fijn
– Aandachtspunten, meekoppelkansen en wensen 
– Terugkoppeling



Betrekken omgeving
• Website

– Onderliggende documenten
– Laatste stand van zaken
– Nieuwsvoorziening

• Nieuwsbrief
– Nieuwsvoorziening
– Aanmelden via getijgrevelingen.nl

• Bezoek brengen aan Hydro Meteo Centrum van RWS in Middelburg
• Juiste vertegenwoordiging en gegevens aan ons doorgeven –

informeren van leden
• Aanvullende wensen participatie?



Zijn er nog vragen?


