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Bestuurlijk Overleg Grevelingen

Samenwerkingsverband tussen diverse 

gebiedspartijen:

Met als doel:

Zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling 

van watergerelateerde natuur-en 

recreatiegebieden binnen de Grevelingen.



Samenstelling

Partijen: provincie Zeeland, gemeente 

Schouwen-Duiveland, gemeente 

Goeree-Overflakkee, Staatsbosbeheer

Advisering: Rijkswaterstaat



Opgave Strategisch Ontwikkelplan

Opstellen van een toekomst gericht ontwikkelplan voor 

de Grevelingen, dat inspireert en een beeld schetst van 

de beoogde ontwikkelingen van het gebied. 

Het document is gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten



Randvoorwaarden opgave

• De doelstellingen 

• Bestaande visies en beleidsplannen  

• Planuitwerking voor terugkeer 

• Omgeving betrekken  

• Trends en ontwikkelingen



Thema’s

Natuur Recreatie Visserij



Proces

Plan is voor korte termijn = 10 jaar



Bevindingen tot nu toe



Knelpunten 





Verschillende ontwikkelingen



Op zoek naar de balans



Kennis nodig



Ambities, knelpunten en opgaven

● Natuur

● Recreatie

● Visserij



Natuur

Ambitie

● Ontwikkelen internationale topnatuur, versterken biodiversiteit, 

beleefbaar en bereikbaar

Knelpunt

● Slechte waterkwaliteit, verlies van areaal en doelsoorten

Opgave 

● Herstel dynamiek, verbeteren natuurnetwerk, vergroten van 

kennis



Recreatie

Ambitie

● Verbreden, revitaliseren en verduurzamen huidige 

voorzieningenaanbod, basis op orde, behoud cultuurhistorie en 

zoneren

Knelpunt

● Verouderd product, incomplete routes en verbindingen, sleetse 

openbare voorzieningen

Opgave 

● Revitaliseren bestaande voorzieningen, functieverbreding, 

goede ontsluiting recreatieve hotspots, basis op orde.



Visserij

Ambitie

● Balans natuur, recreatie en visserij. Verbeteren 

vergunningverleningstraject. Verduurzaming van de sector

Knelpunt

● Ruimtebeslag schelpdiervisserij. Ontbreken zeggenschap 

vergunningverlening/uitgifte visgronden

Opgave 

● Kennisontwikkeling, benutting deltawateren en stimuleren 

innovaties.



De vragen van vandaag

1. Wat ziet u als ambitie voor het gebied voor de komende 10 jaar?
2. Wat ziet u als belangrijkste knelpunt(en) om deze ambitie te realiseren?
3. Hoe zou u dit knelpunt(en) willen oplossen?
4. Welke bijdrage wilt u zelf leveren aan het oplossen van de knelpunten?


