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Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde
Betrokken partijen
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
Vereniging voor de Mosselhandelaren
Nederlandse Oestervereniging
Stichting Ark
Vereniging Natuurmonumenten
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Gemeente Reimerswaal
Nationaal Park Oosterschelde
Provincie Zeeland
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De natuurkwaliteit en de waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de
Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert
deze situatie door de aanvoer van zoet, nutriëntenrijk water gecontroleerd te vergroten via een doorlaatmiddel bij de Oesterdam. Het doel van deze Green Deal is het inventariseren van de haalbaarheid van deze
oplossing en het ontwikkelen van een coalitie van investeerders voor de realisatie ervan.

Inzet en acties partijen
-		 Programma van eisen
-		 Verkenning en analyse (inrichtings)alternatieven en kansen projectopschaling
-		 Businesscase voor een uit te voeren pilot
-		 Technisch ontwerp, kostenraming en visualisatie voor inrichtingseisen van een pilot
-		 Vergunningenoverzicht
-		 Monitoringsvoorstel voor de pilot
-		 Samenwerkingsovereenkomst
Einddatum: 31 december 2012
Gedurende het traject bleek dat de effecten van een bepaalde mate van zoetwaterinlaat voor de schelpdierproductie niet zo duidelijk zijn te voorspellen. Daarom hebben de partijen een verkenning uitgevoerd naar
de mogelijkheden voor verder onderzoek naar deze oorzaak-gevolgrelaties. Op basis daarvan hebben de
partijen in maart 2013 nog een rapportage opgeleverd waarin alle opbrengsten zijn uiteengezet.
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Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De partijen ontwikkelen een programma van eisen voor een doorlaatmiddel in de Oesterdam. Dit doen
ze op basis van randvoorwaarden vanuit de schelpdiersector, natuur, vismigratie, veiligheid, recreatie,
waterbeheer en dijkbeheer.
-		 De partijen maken een verkenning en analyse van de mogelijke ingrepen (doorlaatmiddel), inclusief
de mogelijkheden van functie-combinatie. Daarnaast maken ze een verkenning van de kansen om het
voorbeeldproject ook elders uit te voeren.
-		 De partijen ontwikkelen een businesscase van de directe economische voordelen van de inlaat van
zoet, nutriëntenrijk water voor de schelpdiersector van de vergroting.
-		 De partijen maken een technisch ontwerp en kostenraming van het meest kansrijke alternatief.
-		 De partijen maken een overzicht van benodigde vergunningen en vergunningenmanagement.
-		 De partijen maken een monitoringsvoorstel voor monitoring van de ontwikkelingen voor de
schelpdiersector en de natuur voor een periode van 3 jaar.
-		 De partijen maken een amenwerkingsovereenkomst tussen private, publieke en maatschappelijke
partijen voor de aanleg en monitoring van het project.

Tegenprestatie Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid spant zich in om bij te dragen aan de voorbereidingen voor het realiseren van een
doorlaatmiddel. Daarbij betrekt de Rijksoverheid onder meer Imares, LEI, Deltares en Rijkswaterstaat
Zeeland.
-		 De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van deze Green Deal
een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,- beschikbaar als dit mogelijk is binnen de staatssteunregels die van toepassing zijn.
-		 De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheden van de inlaat van zoet, nutriëntenrijk water in de
Oosterschelde en beschouwt dit als een proefproject voor de natuur en schelpdiersector.
-		 De Rijksoverheid spant zich in om de procedures van de verschillende vergunningen voor aanleg en
monitoring van een doorlaatmiddel voortvarend op te pakken.
-		 De Rijksoverheid spant zich in om investeringsbudget te zoeken als cofinanciering voor de realisatie
van het voorbeeldproject en de uit te voeren monitoring.
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