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Samenvatting
...............................................................................

Inleiding
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een optimale benutting van de markt voor projecten. Hiertoe heeft zij
binnen het MIRT-spelregelkader o.a. het instrument ‘marktscan’
ontwikkeld.
Het doel van de marktscan is op gestructureerde wijze de meerwaarde voor het project van vroegtijdige betrokkenheid/inschakeling van de markt te onderzoeken.
De marktscan is uitgevoerd in de verkenningsfase van MIRT Grevelingen. In de voorafgaande Pre-verkenning ‘Grevelingen Water en Getij’ is er reeds een marktscan uitgevoerd in januari/februari 2008. De marktscan in dit document is dus een herziening hiervan en een nadruk zal liggen op een verdieping van de
reeds geïnventariseerde meerwaardeopties, waarvoor gericht
gezocht wordt naar samenwerkingsvormen waarin deze meerwaarde tot realisatie gebracht kan worden. Waar van toepassing zal naar de originele marktscan verwezen worden.
De MIRT Verkenning Grevelingen wil in de periode januari 2010
tot en met December 2011 komen tot de beslisinformatie die het
mogelijk maakt om een voorkeursbeslissing te nemen over de
toekomstige ontwikkeling van de Grevelingen. De voorkeursbeslissing bestaat uit de volgende deelbesluiten:
I. Deelbesluit over het gecontroleerd terugbrengen van het
getij op de Grevelingen door een nieuwe en grotere
doorlaat in de Brouwersdam;
II. Bijdrage aan een voorkeursbeslissing voortkomend uit de
Planstudie waterberging Volkerak-Zoommeer over het
vergroten van de waterberging via een (open of afsluitbare) verbinding in de Grevelingendam (koppeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer);
III. Deelbesluit over aanleg getijcentrale in het doorlaatmiddel in de Brouwersdam (zie besluit I) in de Brouwersdam,
die eventueel kan dienen als gemaal voor het afvoeren
van grote hoeveelheden rivierwater;
IV. Deelbesluit over aanleg van een schutsluis in de Brouwersdam.
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V. Deelbesluit over de uitvoering ingebruikname Flakkeese
Spuisluis.

Werkwijze marktscan
De marktscan bestaat uit de volgende vier stappen:
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Plan van aanpak voor de uitvoering van de
marktscan.
Inventarisatie van mogelijke samenwerkingsvormen.
Beoordeling van de geïnventariseerde samenwerkingsvormen.
Eindrapportage.

Op 3, 9, en 21 februari 2011 en 21 februari 2011 hebben respectievelijk module 2 en 3 met behulp van brainstormsessies plaatsgevonden.

Resultaten en conclusies
De Marktscan MIRT Verkenning Grevelingen heeft als doel het
creëren van een zo volledig mogelijke inventarisatie en beoordeling van publiek private samenwerkingsvormen voor de onderdelen van het project. Een onderscheid is hierin gemaakt
tussen de thema’s ‘Doorlaat en Getijcentrale’ en ‘Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis’.
In de marktscan zijn 15 ideeën voor mogelijke samenwerking
benoemd. De opties met oplopende nummers vallen onder het
thema ‘Doorlaat en Getijcentrale’, de oplopende letters vallen
onder het thema ‘Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis’.
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie

1:
2:
3:
4:
5:

DBFM/Concessie (1)
DBFM/Concessie (2)
Joint Venture
Alliantie
Coöperatie

Optie
Optie
Optie
Optie
Optie

a:
b:
c:
d:
e:

Gebiedscoöperatie
Grevelingenfonds
Investeringsmaatschappij
Formule ‘Waterdunen’
Concessie Schutsluis (‘Rood voor Blauw’)

Minder rigoureus behandeld zijn:
Optie f:
Concessie Grevelingen eiland
Optie g:
Alliantie Grevelingendoorlaat
Optie h:
Planologische flexibiliteitspilot
Optie i:
Grondbalans Brouwersdam
Optie j:
Ontwerp getijcentrale
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De hoogst gewaardeerde samenwerkingsvormen voor het thema ‘Doorlaat en Getijcentrale’ zijn:
• Concessie/DBFM (1): De overheid beschrijft randvoorwaarden en veilt het recht op ontwerp, bouw, financiering en exploitatie
• Alliantie: De mix van collectieve en particuliere waarden
vormen de basis van een alliantie, waarin slechts een selectie van risico’s worden ondergebracht in de samenwerking
De belangrijkste vervolgstappen voor dit thema zijn:
• Kwantificeer de baten en risico’s
• Werk een business case uit, wanneer mogelijk samen met
private partij
• Benader elektriciteitsmaatschappijen door ze te verleiden
aan te geven wat ze als hun rol zien en tegen welke
randvoorwaarden ze zouden willen investeren.
De hoogst gewaardeerde samenwerkingsvormen voor het thema ‘Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis’ zijn:
• Formule ‘Waterdunen’: Publiek en privaat ondernemen
gezamenlijk een ontwikkelingsmodel waarbij private financiering gedurende het proces wordt geregeld. Wordt
het project niet uitgevoerd dan delen alle betrokkenen
(privaat en publiek) in de kosten van het voortraject.
• Gebiedscoöperatie: Betrek (lokale) ondernemers, overheden en bevolking in een samenwerking waarin een gezond evenwicht bestaat tussen wat je als overheid inbrengt qua infrastructuur en wat een ondernemer kan terugverdienen (in lijn met de visie over wat je wilt in het
gebied).
De belangrijkste vervolgstappen voor dit thema zijn:
• Onderzoek of de formule "Waterdunen" ook kan worden
toegepast op het gebiedsontwikkelingsproces Grevelingen.
• Stel je ambitie vast en denk daarbij vanuit het totaalbeeld.
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1. Algemeen
...............................................................................

1.1

Aanleiding marktscan

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een optimale benutting van de markt voor projecten. Hiertoe heeft zij
binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) spelregelkader instrumenten ontwikkeld. het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is een
programma van rijksoverheid en regionale overheden waarin
grote ruimtelijke projecten in samenhang worden voorbereid en
uitgevoerd. De marktscan kan als instrument zowel in de verkenningen- als in de planstudiefase toegepast worden ter ondersteuning van formele MIRT beslismomenten, maar ook voor tussentijdse keuzes met een belangrijke impact op het project. Een
marktscan kan eventueel meerdere malen worden toegepast.
De MIRT Verkenning Grevelingen is een MIRT-project. Het is de
eerste fase in het traject verkenning – planstudie – realisatie. Het
is belangrijk om de omgeving vanaf het beginstadium te betrekken in het proces en om waar mogelijk in te spelen op de plannen die leven in het gebied. In de voorafgaande Pre-verkenning
‘Grevelingen Water en Getij’ is er reeds een marktscan uitgevoerd anno begin 2008. De marktscan beschreven in dit document is dus een herziening hiervan en een nadruk zal liggen op
een verdieping van de reeds geïnventariseerde meerwaardeopties, waarvoor gericht gezocht wordt naar samenwerkingsvormen waarin deze meerwaarde tot realisatie gebracht kan worden. Waar van toepassing zal naar de originele marktscan verwezen worden.

1.2

Doel marktscan

Doel van de marktscan is om op gestructureerde wijze de mogelijkheden van vroegtijdige betrokkenheid van de markt onderzoeken op potentiële meerwaarde. Tevens zal de marktscan
meewerken aan het verhogen van de bewustwording binnen
het projectteam over de mogelijke rollen van de markt. Hierbij
gaat het om de volgende vragen:
- Biedt een vroegtijdige inschakeling een meerwaarde?
Leidt het tot een beter product, meer integrale, multidisciplinaire, creatieve of innovatieve oplossingen en/of lagere maatschappelijke kosten en/of een versnelling van
het project?
o Kwaliteit: kan een partij ervoor zorgen dat de inpassing van het project in de omgeving makkelij-
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-

-

-

1.3

ker wordt gemaakt, bv. visueel aantrekkelijker of
met minder overlast of met een beter uitvoerbaar
plan?
o Lagere kosten: kan met een marktpartij een gecombineerdeoplossing worden verzonnen waar
beiden voordeel van hebben?
o Versnelling: kan een partij ervoor zorgen dat het
maatschappelijk draagvlak groter wordt?
Als dat zo is, hoe en op welk moment moeten de marktpartijen betrokken worden? Welke meerwaarde is nodig?
Welke marktpartijen kunnen deze meerwaarde bieden?
Wat betekent dit voor de betrokken overheden? Welke risico’s en condities zijn verbonden aan de vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen?
Op welke wijze en op welk moment moeten andere stakeholders en/of publieke partijen betrokken worden?

Doel marktscan voor dit project

De Bestuurscommissie MIRT Grevelingen heeft aangegeven heil
te zien in de meest uitgebreide optie inclusief de doorlaat Brouwersdam, getijcentrale, schutsluis en koppeling Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer. Onderdelen van deze bouwstenen worden
echter beschouwd als private taken en doelstellingen en er lijkt,
zeker op korte termijn, niet voldoende publieke financiering voorradig om dit te realiseren.
Voor de MIRT Verkenning Grevelingen kan het doel van de
marktscan worden neergezet als het creëren van een zo volledig
mogelijke inventarisatie en beoordeling van publiek private samenwerkingsvormen voor de onderdelen van het project. We
dienen antwoord te krijgen op de volgende vragen:
- Welke onderdelen binnen de MIRT Verkenning zijn kansrijk
voor het mobiliseren van de markt voor (mede)financiering?
Welke
vormen
van
financiering(sconstructies) zijn hierbij kansrijk en waarom?
- Welke publieke en private doelen zijn binnen de onderdelen van de MIRT Grevelingen te onderscheiden? Hoe maken we optimaal gebruik van de combinatie van publieke en private doelen om de markt te mobiliseren en tot
financiering te komen?
- In hoeverre zijn er mogelijkheden om ontwikkelingen in
recreatie, toerisme, visserij en natuur door marktpartijen te
faciliteren en om, indien mogelijk, aan te haken bij marktinitiatieven? Hierbij zijn de integrale gebiedsontwikkeling
en de publieke taak van zonering uitgangspunten.
- Wat zijn de logische vervolgstappen in marktbenadering
en de zoektocht naar ‘zicht op financiering’?
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1.4

Kritische succesfactoren

Het succes van het instrument marktscan hangt sterk af van de
‘open mind’ van de deelnemers. Deze rapportage is een weergave van de bedachte opties op dit moment en pretendeert
geenszins allesomvattend te zijn.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het project waarvoor de marktscan is gehouden kort uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze van
de marktscan toegelicht, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten
aan bod komen. Conclusies en aanbevelingen worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. De namen van deelnemers aan inventarisatie- en beoordelingssessies zijn in betreffende hoofdstukken
weergegeven, de planning en is in de bijlage opgenomen.
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2. Het Project
...............................................................................

2.1

Projectomschrijving

De laatste jaren kampt het Grevelingenmeer m.n. in de zomermaanden met een achteruitgang van de waterkwaliteit. Uit de
Pre-verkenning ‘Grevelingen Water en Getij’ blijkt dat het gecontroleerd terugbrengen van getij in de Grevelingen tot een duurzame verbetering van de waterkwaliteit (met name de zuurstofhuishouding) leidt en door het herstel van waterkwaliteit, het
terugbrengen van getij en dynamiek en verbinding van de Grevelingen met andere deltawater en de Noordzee ontwikkelingsperspectief biedt voor de gebruiksfuncties natuur, recreatie en
duurzame energie. De MIRT Verkenning Grevelingen geeft invulling aan de ontwikkelingsruimte voor deze gebruiksfuncties en
moet leiden tot de beslisinformatie die het mogelijk maakt om
een voorkeursbeslissing te nemen over de toekomstige ontwikkeling van de Grevelingen.

2.1.1. Probleembeschrijving
Via de MIRT Verkenning Grevelingen worden de kansen voor
kwaliteitsverbetering in, op en rond de Grevelingen nader onderzocht. Het belang en de urgentie voor het besluit om te starten met de MIRT Verkenning Grevelingen berust op vijf samenhangende pijlers:
• Klimaatveiligheid: De toekomstige functie van het Krammer-Volkerak voor de noodopvang voor grote hoeveelheden rivierwater wordt krachtiger wanneer die wordt
gecombineerd met een (open) verbinding met de Grevelingen. Vervolgens wordt de calamiteitenfunctie van de
Grevelingen weer effectiever wanneer er een doorlaat
komt in de Brouwersdam waardoor het water kan afvloeien naar de Noordzee.
• Waterkwaliteit: De waterkwaliteit van de Grevelingen verslechtert. Dit is van invloed op de natuurkwaliteiten, maar
zal ook van invloed zijn op de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van dit belangrijke gebied.
• Duurzame energie –en innovatieagenda: Het realiseren
van een getijcentrale draagt bij aan de nationale en regionale doelstellingen ten aanzien van duurzame energie. Daarnaast biedt het innovatieve karakter van een
dergelijke centrale mogelijkheden om kennis te exporteren; met recht een nieuw ‘Delta-export product’.
• Regionaal-economische (toeristische) structuur: De realisatie van de schutsluis biedt kansen voor een substantiële
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•

recreatieftoeristische gebiedsontwikkeling op en rond de
Grevelingen. Deze kansen zouden nog groter kunnen
worden, wanneer een (open) verbinding met het Volkerak-Zoommeer wordt gerealiseerd.
Kansen voor getijdenatuur: Gecontroleerd terugbrengen
van het getij en de open verbinding tussen VolkerakZoommeer en Grevelingen leidt tot nieuwe getijdenatuur.

2.1.2. Doel van het project
De MIRT Verkenning Grevelingen wil in de periode januari 2010
tot en met december 2011 komen tot de beslisinformatie die het
mogelijk maakt om een voorkeursbeslissing te nemen over de
toekomstige ontwikkeling van de Grevelingen. De voorkeursbeslissing bestaat uit de volgende deelbesluiten:
I. Deelbesluit over het gecontroleerd terugbrengen van het
getij op de Grevelingen door een nieuwe en grotere
doorlaat in de Brouwersdam;
II. Bijdrage aan een voorkeursbeslissing voortkomend uit de
Planstudie waterberging Volkerak-Zoommeer over het
vergroten van de waterberging via een (open of afsluitbare) verbinding in de Grevelingendam (koppeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer);
III. Deelbesluit over aanleg getijcentrale in het doorlaatmiddel in de Brouwersdam (zie besluit I) in de Brouwersdam,
die eventueel kan dienen als gemaal voor het afvoeren
van grote hoeveelheden rivierwater;
IV. Deelbesluit over aanleg van een schutsluis in de Brouwersdam.
V. Deelbesluit over de uitvoering ingebruikname Flakkeese
Spuisluis.

2.1.3. Gebiedsafbakening
Het plangebied voor de MIRT Verkenning Grevelingen bestaat
uit het gebied waarbinnen directe ingrepen aan de orde zijn. Dit
gebied beslaat de Brouwersdam, het Grevelingenmeer (met
oevers) en Grevelingendam. Het studiegebied beslaat het gebied dat door de ingrepen zou kunnen worden beïnvloed. Dit
gebied bestaat uit het plangebied, aangevuld met de twee
aanliggende eilanden (Schouwen-Duiveland en GoereeOverflakkee), de Voordelta en het Volkerak-Zoommeer.
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2.1.4. Organisatie
De initiatiefnemers voor de MIRT Verkenning Grevelingen zijn de
toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en het
Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen. Zij hebben het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) verzocht
een MIRT Verkenning Grevelingen te starten. De opdrachtnemers
worden gevormd door de bestuurlijke en ambtelijke organisatie,
bestaande uit:
Bestuurlijke organisatie:
• De Bestuurscommissie Verkenning Grevelingen bepaalt
de koers van de verkenning en bewaakt de synergie en
samenhang tussen de verschillende deeltrajecten.
• In het BO MIRT overleggen de Minister en Staatssecretaris
van IenM met bestuurders van regionale overheden over
de MIRT-projecten, waaronder de MIRT Verkenning Grevelingen.
• Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap
Grevelingen is samen met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bestuurlijk opdrachtgever voor de MIRT
Verkenning.
• De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta combineert regionale
en nationale plannen en ambities tot aansprekende projecten en mobiliseert bestuurlijke daadkracht en maatschappelijke betrokkenheid voor de realisatie daarvan.
Ambtelijke organisatie:
• Het opdrachtgeversberaad is verantwoordelijk voor de
ambtelijke aansturing van de Verkenning.
• Het kernteam MIRT Verkenning Grevelingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Verkenning.
• De werkteams Water en Natuur, Getijenergie en Toeristisch-recreatieve structuur en bijbehorende klankbordteams geven richting aan het uit te voeren werk, dat
veelal wordt uitbesteed.
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•

Het programmabureau Zuidwestelijke Delta, heeft als
ambtelijke ondersteuning voor de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta een belangrijke taak in het bewaken van de
synergie en samenhang van planvorming en besluitvorming over de afzonderlijke bekkens
• De uitvoeringsorganisatie Zicht op de Grevelingen (ZOG)
is verantwoordelijk voor de realisatie van de ambities uit
de ontwikkelingsvisie Zicht op de Grevelingen.
In jaar II van de MIRT Verkenning is de ambtelijke organisatie in
een nieuwe structuur opgetuigd waar de parallelle sporen zijn
vervangen door een meer integrale werkwijze, schematisch
hieronder weergegeven.

Ambtelijk Opdrachtgeverberaad
G.Z-H, RWS, ZWD, PZH, PZL, EL&I, M&I, SBB,
Delta NV

Gedelegeerd opdrachtnemer
Programmamanagement MIRT Verkenning Grevelingen
Kernteam: RWS, PZH, PZL

Verdieping
Alternatieven

Uitwerken
Bouwstenen

Interprov.
Structuurvisie

Plan-MER/
MKBA +
Pas. Beoord.

Financierings- Omgevingsmogelijkheden management

2.1.5. Stand van zaken
Op 11 november 2009 heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT
besloten een verkenning te starten naar de kansen voor kwaliteitsverbetering in, op en rond de Grevelingen. De MIRT Verkenning Grevelingen kent een doorlooptijd van 2 jaar en zal dus
eind 2011 worden afgerond met een voorkeursbeslissing. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning kan het project als
geheel (of in deelprojecten) worden voortgezet in de volgende
fase van het MIRT, de Planuitwerkingsfase (waarin het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt en de uitvoering wordt voorbereid).
Wanneer alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond
kan de uitvoeringsbeslissing worden genomen en start de realisatie.
Tijdens de Verkenning vindt een doorgaand proces van zeven
en trechteren plaats om geleidelijk en onderbouwd naar de
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voorkeursbeslissing toe te werken. De eerste zeef vond voorjaar
2010 plaats met het vaststellen van de nota “reikwijdte en detail”
naar aanleiding van de Pre-Verkenning Water en Getij. Hieruit
volgden de uitgangspunten voor het creëren van bouwstenen,
die recentelijk in het tweede zeefmoment zijn samengevoegd
tot integrale alternatieven. De aankomende beoordelingsfase is
gericht op het nader onderzoeken van deze alternatieven op
economische effecten, milieu-effecten en ruimtelijke effecten.

2.2

Omgeving van het project

2.2.1. Betrokkenheid bewoners en gebruikers
Participatie van betrokkenen vindt binnen de MIRT Verkenning
Grevelingen plaats langs de lijnen informeren, consulteren, toetsen en alliantievorming.
Tijdens de Pre-Verkenning is in 2008 een Kennisdag Grevelingen
gehouden voor een groot aantal belanghebbenden. In 2009 is
actief en op grote schaal informatie verspreid over de preverkenning Water en Getij. In voorbereiding van de MIRT Grevelingen hebben de media zowel regionaal als nationaal aandacht besteed aan de toekomst van de Grevelingen en er is
vanuit Zicht op de Grevelingen via twee edities van de (op
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee) huis aan huis verspreide “Grevelingenkrant” aandacht besteed aan de MIRT Verkenning. Ook zijn informatiepanelen en een voorlichtingsfilm
gemaakt die als expositie langs VVV’s en gemeentehuizen in de
regio wordt opgesteld.
Tijdens de MIRT Verkenning Grevelingen worden betrokken geïnformeerd met behulp van de actuele en overzichtelijke website
met relevante informatie. Daarnaast wordt 2 x per jaar een krant
met de stand van zaken huis aan huis in de regio verspreid en
wordt vanuit de MIRT Verkenning Grevelingen aangesloten bij de
communicatie die vanuit de Zuidwestelijke Delta en vanuit Zicht
op de Grevelingen plaatsvindt.
Consultatie vindt plaats door middel van betrokkenheid in de
drie sporen “water en natuur”, “toeristisch-recreatieve structuur”
en “getijde energie”. Tijdens de participatie-conferenties van 18
oktober jongstleden zijn deelnemers (burgers, lokale ondernemers, belangengroepen) geïnformeerd over de stand van zaken
en een tweede conferentie staat gepland in het najaar van
2011. Ten slotte vindt participatie plaats via bestuurlijke conferenties, waar betrokken bestuurders met publieke en private achtergrond worden gepeild op “commitment” en bereidheid met
betrekking tot de uitvoering.
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Formele toetsing vindt plaats via inspraakprocedures waarin belanghebbenden worden uitgenodigd hun zienswijze op de plannen kenbaar te maken. Dit is gebeurd bij de publicatie van de
notitie reikwijdte en detail en zal ook gebeuren bij de planMER
en eventueel het ruimtelijk ontwerp.
Om te bezien in hoeverre voor (onderdelen van) kansrijke alternatieven allianties kunnen worden gevormd ten behoeve van
uitvoering (en financiering) worden zullen gedurende de beoordelingsfase van MIRT Verkenning Grevelingen de (tussen-) resultaten van RO, MER en KBA op gezette tijden worden gedeeld
met direct betrokkenen.

2.2.2. Relatie met plannen overheden en marktpartijen
Rijksbeleid
1. Waterbeleid:
a. Nationaal Waterplan
b. Kaderrichtlijn Water (KRW) en Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP)
c. Deltacommissaris (Samen werken met Water),
waarvan specifiek aanbeveling 8: Zuidwestelijke Delta en Deltaprogramma 2011: Werk aan
de Delta
d. Beleidsplan voor de Rijkswateren (BPRW)
2. Energiebeleid:
a. Innovatieagenda Energie
b. European Directive on Renewable Energy (14%
duurzaam energieproductie in 2020)
c. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)
3. Regionaal-economisch beleid:
a. Pieken in de Delta, met specifieke focus op
toerisme
4. Natuurbeleid:
a. Natura 2000, met specifiek de kernopgaven
Grevelingen en Beheerplan Voordelta
5. Ruimtelijk beleid:
a. Nota Ruimte: Kustbeleid
b. Beleidslijn Kust
Rijkswaterstaat
1. Ingebruikname Flakkeese Spuisluis
2. Planstudie Volkerak-Zoommeer (Waterkwaliteit)
3. Ruimte voor de Rivier en Planstudie Waterberging Volkerak-Zoommeer
4. Beheerplan Watersysteem Delta (KRW, WB21 & Natura
2000)
5. Beheerplan N2000 Voordelta incl. natuurcompensatie
MV2 (zeereservaat)
6. Stroomgebiedsbeheerplan Schelde
7. Vismigratie
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8. Aanplanten zeegras (KRW)
Provincies
1. Omgevingsplan Zeeland
2. Streekplan Zuid-Holland Zuid (1999, 2000)
3. Streekplan Zuid-Holland Zuid, Toeristisch-recreatieve
ontwikkeling Overflakkee (2004)
4. Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland
5. Actieprogramma Duurzame Innovatie Zuid-Holland
6. Agenda Vrije Tijd Zuid-Holland
7. Nota Levend Landschap
8. Beheerplannen Natura 2000 (o.m. duinen Goeree en
Kwade Hoek en Kop van Schouwen)
9. Delta programma ambities ‘Delta in Zicht’ en ‘Kracht
van de Delta’
10. Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta
Gemeenten
1. Innovation Island
2. Gebiedscoalitie Brouwersdam
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
1. Beleidsplan Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen 2008 – 2018
2. Zicht op de Grevelingen, met daarin:
a. Ecologische doelen
b. Ontwikkeling Grevelingendam, Brouwersdam,
De Punt, Slikken van Flakkee
c. Revitalisering duiklocaties
d. Waterjump
Staatsbosbeheer
1. Beheerplan Grevelingen
Delta
1. Onderzoek naar de mogelijkheid van een getijdecentrale in de Brouwersdam
Ondernemers
1. Duurzame jachthaven van de toekomst (Marina Port
Zélande)
2. Nieuwe / uitbreiding jachthaven Bruinisse
3. Mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)
Visies
1
2
3
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Watervisie ‘Nederland veroveren op de toekomst,
kabinetsvisie op het waterbeleid’ (2008)
Watersportvisies van Waterschappen, Gemeente
Schouwen-Duiveland en Provincies
De Delta in Zicht, een integrale visie op de Deltawateren (Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland en
Provincie Noord-Brabant, februari 2003)
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4

5

6

Ontwikkelingsvisie Zicht op de Grevelingen, opgesteld
door het Grevelingenschap en onderschreven door
17 maatschappelijke organisaties. Hierin wordt geschetst langs welke lijnen de toekomst van de Grevelingen vorm kan krijgen, volgens Eco-2 en integrale
gebiedsontwikkeling.
Economische Visie Brouwersdam (2007 en 2009), ondersteund door de gemeenten Goedereede en
Schouwen-Duiveland, Provincies Zuid-Holland en Zeeland, Groenservice Zuid-Holland, Innovatieplatform
Kop van Goeree, Veero en het Zuid-Hollands Bureau
voor Toerisme.
Het móet en het kán anders. Kop van Goeree 2020:
‘het nieuwe denken’ in ruimte, regels en exploitatie
(Innovatieplatform Kop van Goeree, juni 2007)

Overleggen
1. Algemeen Bestuur Schap
2. Dagelijks Bestuur Schap
3. MIRT-bestuurscie
4. OG-beraad MIRT
5. SAOG (strategisch ambtelijk overleg)
6. Bestuurlijke adviescie Brouwersdam
7. Ambtelijke werkgroep Brouwersdam
8. Natuur adviescie
9. Watersport adviescie
10. Gebiedscoalitie Brouwersdam Zuid
11. Projectteam Zuid Westelijke Delta PZH
12. Ondernemersoverleg
13. Overleg Kabbelaarsbank
14. Slikken van Flakkee-overleg
15. ZOG-Kernteam
16. VBC
17. Projectteam Jachthaven van de Toekomst
18. Gemeenten
19. Waterschappen
20. Toezicht Grevelingen
21. Overleg met EL&I (voorheen LNV)
22. Stakeholders (NOB) (Havenmeesters, beroepsvissers,
…)
23. MIRT-Werkgroepen
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2.2.3. Overzicht van relevante actoren en stakeholders
Overheid en Bestuursorganen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Ministerie van I&M
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
RWS DZL
Groenservice Zuid-Holland
Provincie ZLD
Provincie ZH
Ministerie van Financien
Ministerie van ELI
DGW
Bestuurscommissie MIRT Verkenning Grevelingen
Staf DG RWS
RWS Waterdienst
RWS DI
RWS DNZ
RWS CD
RWS Waterdistrict Zeeuwse Delta
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
Programmabureau Zuidwestelijke Delta
Planbureau voor de Leefomgeving
Uitvoeringsorganisatie ZoG
Gemeente Dirksland
Gemeente Goedereede
Gemeente Middelharnis
Gemeente Oostflakkee
Gemeente Schouwen-Duiveland
Staatsbosbeheer
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Scheldestromen
Belangenorganisaties
Watersportadviescommissie Grevelingenmeer
Visstandbeheercommissie Grevelingenmeer
WNF
Natuurmonumenten
Zeeuwse Milieufederatie
Stichting Het Zeeuws Landschap
Stichting Het ZH Landschap
Stichting Duinbehoud
Europese Kustvereniging EUCC
Vogelwacht Schouwen
Natuur- en vogelwacht Goeree-Overflakkee
Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland
Kamer van Koophandel Rotterdam
Kamer van Koophandel Zeeland
Innovatieplatform Kop van Goeree
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(Regionale) ondernemers

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

Meeweten

Meedenken

Meebeslissen

(regionaal) MKB
RECRON
HISWA Vereniging
Veero
Molecatengroep
Roompot Recreatie
Jachthavens G-O en S-D
Jachthaven van de Toekomst
Port Zelande
Vereniging Zeeuwind
Deltawind
ProWoNec
Brancheverenigingen
VeKaBo
Koninklijke Schuttevaer
Vereniging voor Beroepsvissers De Grevelingen
Productschap Vis
Oestervissers (voorheen Productschap Oester)
ANWB
ZLTO
WLTO
KNWV
Nederlandse Onderwatersport Bond
Energie- en ingenieursbureaus
Witteveen + Bos
Bureau Waardenburg
Delta
Eneco
Nuon
Essent
Torcado
Nijhuis
BAM
Financiele instellingen
Triodos
ASN Bank
Nationaal Groenfonds
Kennisinstellingen
Deltares
University of Lancaster
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
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2.3

Marktbenutting tot nu toe

Tijdens de pre-Verkenning Grevelingen Water en Getij is samen
met de stakeholders in het gebied (m.n. het Grevelingenschap,
Staatsbosbeheer, het energiebedrijf Delta NV en de onderneming Duurzame jachthaven van de Toekomst) de scope verbreed van waterkwaliteit naar extra uitdagingen zoals de productie van duurzame energie en de stimulering van de recreatie
(duurzame, klimaatbestendige gebiedsontwikkeling). De eindrapportage van de pre-verkenning is uitgevoerd door Witteveen
+ Bos. Aanvullend hebben zij, al dan niet in combinatie met Bureau Waardenburg, notities gepubliceerd over knelpunten in de
autonome ontwikkeling, bouwstenen en kansrijke oplossingsrichtingen, optimale locatie(s) doorlaatmiddel, scheepvaart en de
civiele aspecten van het doorlaatmiddel. Een meerwaardestudie naar een schutsluis in de Brouwersdam is uitgevoerd door
Projectbureau Vrolijks en Arcadis. TU Delft heeft in opdracht van
Delta NV een verkennende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een energiecentrale in de Brouwersdam.
In de MIRT verkenning Grevelingen worden onder randvoorwaarden van de publieke partijen verschillende onderzoeken
aan de markt uitbesteed. Binnen het spoor Water en Natuur
heeft Deltares studies uitgevoerd naar waterkwaliteit en morfologische effecten. Bureau Waardenburg heeft gekeken naar de
effecten op natuur in intergetijdengebieden en HKV en DHV zijn
betrokken geweest in een studie naar waterberging. In het spoor
Getijenergie is een variantenstudie uitgevoerd door Royal Haskoning en heeft KEMA de effecten van een getijcentrale op de
lokale fauna in beeld gebracht. Binnen het spoor Recreatie en
Toerisme zijn de economische impact en mogelijkheden van een
schutsluis uitgezocht door Oranjewoud en Decisio en heeft de
combinatie Lola, BAM, AM Concepts en Deltares een visie gegeven voor de economische en ecologische toekomst van de
Grevelingen.
Tijdens de Beoordelingsfase is de Milieu Effecten Rapportage
(MER) aanbesteed aan Witteveen + Bos, waarbij de samenwerking met Bureau Waardenburg weer plaats zal vinden. Een aantal onderwerpen worden nog verder uitverdiept door middel van
onderzoeken die nog uitbesteed moeten worden en een offerte
voor het uitvoeren van de structuurvisie wordt momenteel behandeld.
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2.4

Uitkomst Marktscan Pre-Verkenning

Als onderdeel van de Pre-verkenning “Grevelingen Water en
Getij” is in januari tot februari 2008 een eerste marktscan uitgevoerd. Hierin werden 25 meerwaarde opties benoemd. Van de
genoemde opties konden een aantal opties niet onafhankelijk
van elkaar gezien worden en waren een aantal opties reeds in
het project meegenomen.
De volgende opties waren reeds meegenomen in het project:
1. Doorlaatmiddel/getijcentrale in combinatie met schutsluis;
• Doorspoelmodel
• Verbinding met Noordzee vergroot gebruikersruimte,
uitbereiding jachthavens
• Financieel voordeel van twee projecten in één keer
realiseren
2. Getijcentrale in de Brouwersdam;
• Rendabele elektriciteitsproductie
• Regionale zelfvoorzienend
• Voorbeeld voor getijenergie in delta’s
3. Operationalisering van de Flakkeese spuisluis;
• Beïnvloeding waterkwaliteit
• Testlocatie opwekking elektriciteit, Delta verzorgt dan
ook operationalisering spuisluis
4. De ontwikkeling van de “duurzame jachthaven van de
toekomst”;
• Rekening houden met locatie doorlaat, stroomsnelheden, getijslag
5. Integrale planvorming, eindbeeld definiëren aan het begin en vertalen in toetsingskaders.
• Weerstand verminderen, tijd- en geldwinst door afstemming beheerplannen, inclusief input recreatie,
visserij, natuur, etc. Extra meerwaarde door nieuwe
ideeën
Nieuw zijn de volgende meerwaarde opties:
6. Duurzaam watersysteem (economisch en ecologisch);
• Onderbouw economisch voordeel van duurzaam waterkwaliteit (voor recreatie, watersport, schelpdiersector, etc)
7. Natura 2000 doelen;
• Statische doelen op vast peil gebaseerd, maar
waardering voor getijdenatuur. Tijdwinst door afstemming
8. Strand en recreatiefunctie van de Brouwersdam.
• Relatie strandfunctie (schoon water, watersport,
zwemmen) vs doorlaat (strandafbraak, morfologie
kust)
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De volgende genoemde meerwaarde opties zijn in de bijeenkomsten niet of zeer summier aan de orde geweest:
9. Extra natuur in de Grevelingen;
• Geeft mogelijkheden tot economische ontwikkeling
elders obv compensatie
10. Innovatieve woningbouw;
• Als financiering voor schutsluis
11. Internationaal kenniscentrum Getijenergie;
• Vercommercialiseren kennis, imago BV Nederland
12. Fonds innovatieve projecten oprichten;
13. Bestuursovereenkomst in document
14. Extreme (water)sports;
• Verandering wateromstandigheden als kans
15. Viskweeksysteem;
• Denktank starten om Grevelingen geschikt te maken
voor viskweek, kreeften- en oesterkweek, algen (biobrandstof), schelpdiervisserij, duikers, paviljoenhouders.
Als vervolg heeft de PPS Kennispool op 26 augustus 2010 een
presentatie gehouden aan het kernteam MIRT Verkenning Grevelingen over de verschillende vormen van PPS Samenwerking.
De uitkomsten hiervan waren:

DBFM
Concessie
Joint Venture
Alliantie
Cooperatie
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++?

3. Werkwijze marktscan
...............................................................................

3.1

Algemeen

In deze marktscan wordt een zo volledig mogelijke inventarisatie
en beoordeling gecreëerd van publiek private samenwerkingsvormen voor de onderdelen van het project. De relevante opties
worden in kwalitatieve zin beschreven en beargumenteerd op
voor- en nadelen. Ten slotte wordt er prioriteit aangebracht in de
voorkeuren en logische vervolgstappen in de zoektocht naar
zicht op financiering.

3.2

Aanpak

Om tot een goed doordachte conclusie te komen wordt de
marktscan in de volgende vier stappen doorlopen.
-

Module 1: Plan van aanpak voor uitvoering van de
marktscan
Module 2: Inventarisatie van mogelijke samenwerkingsvormen
Module 3: Beoordeling van de geïnventariseerde samenwerkingsvormen
Module 4: Eindrapportage

De modules zullen worden doorlopen in de werkgroep
marktscan die bestaat uit de volgende leden. Voor project en
omgevingsexpertise:
- Lennert Langerak, projectmanager MIRT Verkenning Grevelingen
- Thijs Kraassenberg, secretaris MIRT Verkenning Grevelingen
- Jan Willem Slager, projectleider Water en Natuur, waterkwantiteit, MIRT Verkenning Grevelingen
- Paul Paulus, projectleider Water en Natuur, waterkwaliteit,
MIRT Verkenning Grevelingen
- Jacob van Berkel, projectleider Getijenergie, MIRT Verkenning Grevelingen
- Toon Peters, projectleider Recreatie en Toerisme, MIRT
Verkenning Grevelingen
- Michiel Roks, projectmedewerker MIRT Verkenning Grevelingen
Voor kwaliteitsbewaking en algehele begeleiding marktscan:
- Caspar Boendermaker; coach meerwaardetoetsen, PPS
Kennispool

24

Marktscan MIRT Verkenning Grevelingen

Daarmaast wordt gebruik gemaakt van externe expertise, de
deelnemers aan de verschillende brainstormsessies worden hieronder toegelicht.

3.2.1. Module 1: Plan van aanpak
De organisatie en uitvoering van de marktscan worden in deze
fase voorbereid. Om de inventarisatie- en beoordelingssessies te
kunnen uitvoeren is de volgende informatie nodig:
- Projectbeschrijving, met daarin opgenomen:
o Probleembeschrijving
o Mogelijke oplossingen
o Gebiedsafbakening
o Beschrijving van het netwerk waar het project onderdeel van uitmaakt
- Overzicht van de plannen die in de omgeving van het
project worden voorbereid door (andere) overheden en
marktpartijen.
- Overzicht van de relevante actoren/stakeholders.

3.2.2. Module 2: Inventarisatie
Het doel van deze module is het zo volledig mogelijk inventariseren van denkbare samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen worden in verschillende themasessies geïnventariseerd
met behulp van een extern expertisepanel. Het projectteam is
deelnemer van deze sessies maar past hierin een terughoudende rol. De inventarisatie wordt onderverdeeld in drie hoofdthema’s, te weten:
- Doorlaat en Getijcentrale: Deze sessie is de haalbaarheid
van bekeken van een combinatie doorlaat-getijcentrale
en de benodigde publieke en private financiering hiervoor. Hierin nemen naast de werkgroep marktscan vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en financiers deel. Externe Deelnemers: Leo Valkenburg, Ferry
Pankras (beide Bank Nederlandse Gemeenten), Marius
Groenenberg (Triodos Bank), Anton Heinsbroek, Helena
Hulsman (beide Deltares), Joris Vijverberg (RWS Zeker &
Duurzaam). De sessie is gehouden op donderdag 3 februari 2011.
- Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis: In deze sessie zijn de mogelijkheden bekeken die de MIRT Grevelingen biedt voor gebiedsontwikkeling en de haalbaarheid
van financiering hiervan. Speciale aandacht gaat uit
naar een mogelijke schutsluis en een doorlaat in de Grevelingendam. Hierin nemen naast de werkgroep
marktscan vertegenwoordigers van de toeristische en recreatieve sector en gebiedsontwikkelaars deel. Externe
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-

Deelnemers: Co Schot (Porte Zélande / Duurzame Jachthaven van de Toekomst), Madeline Buining (Provincie
Zeeland), Arno Boomert (Molecaten Groep), Richtje Zeelenberg en Jan Paul Bron (Zeelenberg Architectuur), Rowena van der Maat (HISWA), Ed Peerbolte (Economische
Impuls Zeeland). De sessie is gehouden op woensdag 9
februari 2011.
Juridische Haalbaarheid en Aanbesteding: In deze ambtelijke sessie is de juridische speelruimte van marktbenadering, marktbetrekking en aanbesteding bekeken. De in
de eerdere sessies geïnventariseerde opties worden op juridische haalbaarheid getoetst en er wordt gekeken naar
aanvliegroutes om tot samenwerking met marktpartijen te
komen. Hierin nemen naast de werkgroep marktscan vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties
deel. Externe Deelnemers: Marijke Nagelkerke (RWS PPS
Kennispool), Margot Goeyers (RWS Zeeland), Arthur van
Looij (RWS DI). De sessie is gehouden op maandag 21 februari 2011.

3.2.3. Module 3: Beoordeling
Het doel van deze module is het beoordelen van de geïnventariseerde samenwerkingsvormen en het aanbrengen van prioriteiten in de logische vervolgstappen. De in module 2 geïnventariseerde samenwerkingsvormen zijn tijdens de bijeenkomst van
maandag 21 februari 2011 door het kernteam beoordeeld. De
volgende zaken zijn relevant:
-

-

-

Welke aandachtspunten uit de eerste twee sessies hebben de meeste meerwaarde? Welke opgaven voor het
projectteam zijn hieraan verbonden?
Welke risico’s en condities zijn verbonden aan de samenwerking? Hoe kunnen deze het best over publiek en privaat verdeeld worden?
Welke samenwerkingsvorm wordt gezien de meerwaarde
en risico’s als meest geschikt?
Wat zijn de logische vervolgstappen in marktbenadering
en de zoektocht naar ‘zicht op financiering’?

Bij de bepaling van de mogelijke meerwaarde van de benoemde
opties nemen naast de werkgroep marktscan extern deel:
- Marktbenadering: Helena Hernandez (PPS Kennispool)
- Software: Steven Wagemaker (Canast)

3.2.4. Module 4: Eindrapportage
In de eindrapportage is aangegeven welke samenwerkingsvormen nadrukkelijk aandacht krijgen in het vervolg van de verkenningenfase en de daarop volgende planstudiefase. Doel is het
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zo veel mogelijk benutten van de meerwaarde en het beheersen van de eventueel daaraan gekoppelde risico’s. De eindrapportage vat aldus de belangrijkste meerwaardes samen.
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4. Resultaten marktscan
...............................................................................

4.1

Geïnventariseerde samenwerkingsvormen

In de themasessies van Module 2 worden de deelnemers na een
korte introductie in het project en onderwerp gevraagd met het
behulp van het gebruik van ‘geeltjes’ hun gedachten te benoemen. Deze worden vervolgens in categorieën verdeeld en
behandeld. Ten slotte worden hieruit de mogelijke samenwerkingsvormen geconcludeerd.
Tijdens de brainstormsessies zijn 15 ideeën voor mogelijke samenwerking benoemd. De opties met oplopende nummers komen voort uit de sessie ‘Doorlaat en Getijcentrale’, de oplopende letters komen voort uit de sessie ‘Gebiedsontwikkeling en
Realisatie Schutsluis’. In de sessie ‘Juridische Haalbaarheid en
Aanbesteding’ zijn geen nieuwe samenwerkingsvormen benoemd, de al eerder geïdentificeerde opties werden hier nogmaals doorlopen.
Optie
Optie
Optie
Optie
Optie

1:
2:
3:
4:
5:

DBFM/Concessie (1)
DBFM/Concessie (2)
Joint Venture
Alliantie
Coöperatie

Optie
Optie
Optie
Optie
Optie

a:
b:
c:
d:
e:

Gebiedscoöperatie
Grevelingenfonds
Investeringsmaatschappij
Formule ‘Waterdunen’
Concessie Schutsluis (‘Rood voor Blauw’)

Minder rigoureus behandeld zijn:
Optie f:
Concessie Grevelingen eiland
Optie g:
Alliantie Grevelingendoorlaat
Optie h:
Planologische flexibiliteitspilot
Optie i:
Grondbalans Brouwersdam
Optie j:
Ontwerp getijcentrale
Het vervolg van paragraaf 4.1 is gewijd aan een nadere uitleg
van de samenwerkingsvormen. Paragraaf 4.2 behandelt de beoordeling van deze samenwerkingsvormen, vervolgens wordt in
4.3 een prioritering aangebracht in de logische vervolgstappen.
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4.1.1. Optie 1: DBFM/Concessie (1)
Toelichting:
Het recht op ontwerp, bouw, financiering en exploitatie van de
doorlaat/centrale wordt geveild op basis van randvoorwaarden
op het gebied van debietbeheer, veiligheid, visvriendelijkheid,
morfodynamica, etc. Het juridisch eigendom blijft in handen van
de overheid, economisch eigendom gaat naar private partij. De
initiële financiering ligt bij de marktpartij en kan gedurende het
project als bijdrage aan de publieke doelen (bv waterkwaliteit,
natuur) door de overheid bijgedragen worden.
Meerwaarde:
- Externe initiële financiering
- Duidelijk onderscheid in publieke en private taken
Condities en risico’s:
- Durft de overheid ontwerp en beheer uit handen te geven?

4.1.2. Optie 2: DBFM/Concessie (2)
Toelichting:
De overheid verzorgt de bouw en financiering van een brede
opening en veilt hierin het recht om een energiecentrale te exploiteren. Het eigendom van de ‘bak’ blijft zo in handen van de
overheid, de turbines zijn in handen van de energiemaatschappij.
Meerwaarde:
- Duidelijk onderscheid in taken en eigendommen
Condities en risico’s:
- Bouw zonder garantie van gebruik. Als geen private partij
geïnteresseerd is heeft de overheid een te grote doorlaat
zonder getijcentrale
- De publieke investering in een brede opening zijn hoger
dan vermeden kosten van een doorlaat

4.1.3. Optie 3: Joint Venture
Toelichting:
Publieke en private belangen worden gelijkwaardig vertegenwoordigd in een nieuw opgezette rechtspersoon, waarin alle
risico’s worden gedeeld en op de meest verregaande manier
samen wordt opgetrokken. De private partner kan toetreden op
basis van een veiling met als criterium het laagste rendement op
eigen vermogen.
Meerwaarde:
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-

Effectieve realisatie door enkele partij die gezamenlijk belang vertegenwoordigt

Condities en risico’s:
- Innovatie en exportproduct komen in handen van nieuwe
rechtspersoon en niet de BV Nederland
- Risicodragende deelneming van overheid gaat via een
lastige en langdurende procedure, oa via het parlement

4.1.4. Optie 4: Alliantie
Toelichting:
Een samenwerking waarin slechts een selectie van risico’s worden ondergebracht. Zo hoeft de overheid zich niet bezig te
houden met energieproductie en het bedrijfsleven niet met waterkwaliteit en –veiligheid. De overheid realiseert een bedrag ter
vergoeding van haar baten en laat op termijn het project los
door verkoop van haar aandelen. Duidelijke afspraken zijn nodig
over hoe je afscheid van elkaar neemt. De publieke partner kan
ook gaandeweg wisselen; eerst EL&I om duurzame energie en
innovatie, dan RWS om veiligheid, waterkwaliteit en -kwantiteit
en natuur.
Meerwaarde:
- Taken, belangen en daarmee ook risico’s zijn beter te
scheiden dan in JV
Condities en risico’s:
- Afspraken over afscheid; het is moeilijk vooraf de waarde
van de aandelen in te schatten

4.1.5. Optie 5: Coöperatie Getijenergie
Toelichting:
Rechtspersoon waarin meerdere belanghebbenden en spelers in
getijenergie gemobiliseerd worden als tegenhanger van de grote energiebedrijven.
Meerwaarde:
- Lokale inbedding en zelfvoorziening: Een nieuw lokaal
energiebedrijf heeft als basis de lokale afzet van de
energie
- Prikkel voor marktwerking
Condities en risico’s:
- Investering is groot en kan wellicht niet opgebracht worden door kleine lokale partijen
- Risicodragende deelneming van overheid gaat via een
lastige en langdurende procedure, oa via het parlement
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4.1.6. Optie a: Gebiedscoöperatie
Toelichting:
Samenwerking in gebiedsontwikkeling van (lokale) ondernemers
en overheden waarin een gezond evenwicht bestaat tussen wat
je als overheid geeft aan infrastructuur en visie en wat een ondernemer kan terugverdienen, in lijn met de visie over wat je wilt
in het gebied.
Meerwaarde:
- Lokale inbedding
- Gecoördineerde activiteiten
Condities en risico’s:
- Hoe groot verwacht men dat de financiële bijdrage van
de overheid is?
- Risicodragende deelneming van overheid gaat via een
lastige en langdurende procedure, oa via het parlement

4.1.7. Optie b: Grevelingenfonds (Blauwfonds/BRTN)
Toelichting:
Geldfonds waarmee door middel van een belastingheffing in de
watersportsector projecten kunnen worden gerealiseerd die aan
deze sector bijdragen. Een bijdrage per persoon of boot gaat in
een centraal fonds. De middelen uit dit fonds kunnen worden
besteed aan het oplossen van lokale knelpunten in het recreatievaartnet. Ook andere partijen (zoals de ANWB en het regionale MKB of VNO/NCW) kunnen bijdragen, Breed draagvlak en een
duidelijke visie zijn vereist voor een mogelijke besteding in het
gebied. De Grevelingen zou een voorbeeld kunnen worden als
pilot voor dit fonds.
Meerwaarde:
- Financiële verevening voor niet of onvoldoende exploitabele onderdelen (zoals schutsluis)
Condities en risico’s:
- Risico van “Freeriders”: partijen willen niet bijdragen. Wat
is hiertegen juridisch mogelijk?
- Je kunt alleen nieuwe initiatieven van ondernemers laten
bijdragen bij een mogelijk "vereveningsconcept". Lopende projecten kunnen niet vallen onder een dergelijke regeling.
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4.1.8. Optie c: Investeringsmaatschappij
Toelichting:
Door publiek en privaat opgezette organisatie welke actief op
zoek gaat naar interne en externe financiering om doelgerichte
investeringen in het gebied mogelijk te maken. De markt wil investeren maar ziet graag dat de overheid de risicohoge top
draagt. Kleinschalige ondernemers kunnen overtuigd worden te
investeren als overheden deze risico’s dragen. Geef als overheid
het vertrouwen door mee te doen maar stel je niet op als marktpartij

Meerwaarde:
- Externe partijen en financiering worden aangetrokken
- Gecoördineerde activiteiten
Condities en risico’s:
- Overheid draagt (commercieel) risico

4.1.9. Optie d: Formule ‘Waterdunen’
Toelichting:
Publiek en privaat ontwikkelen gezamenlijk een ontwikkelingsmodel waarbij private financiering gedurende het proces wordt
geregeld. Wordt het project niet uitgevoerd dan delen alle betrokkenen (privaat en publiek) in de kosten van het voortraject.
Meerwaarde:
- Gezamenlijk optrekken en belang in succes
- Ondernemers investeren in eigen onderneming en delen
winst
Condities en risico’s:
- Is constructie zonder aanbesteding ook mogelijk op publiek grondeigendom (buitendijkse gebieden Grevelingen)
- Waar komt de voorfinanciering vandaan?

4.1.10. Optie e: Concessie Schutsluis (‘Rood voor Blauw’)
Toelichting:
Schenk concessie voor realisatie schutsluis in combinatie met
rechten op tolheffing, uitbating attractie, ontwikkeling recreatieve bouw op dam en omgeving, uitbereiding jachthavens en
ontwikkeling zeejachthavens.
Meerwaarde:
- Financiële verevening voor niet of onvoldoende exploitabele onderdelen zoals schutsluis
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Condities en risico’s:
- Door actieve ingreep van overheid is aanbesteding verplicht
- Wat kan en wil de (lokale) overheid toestaan?

4.1.11. Optie f: Concessie Grevelingeneiland
Toelichting:
Vergeef de rechten om een droogvallend eiland (+ attractie) te
exploiteren waarbij uit de inkomsten de concessie betaald
wordt.

4.1.12. Optie g: Alliantie Grevelingendoorlaat
Toelichting:
Samenwerking waarin de financiering opgebracht wordt uit
evenredige delen op basis van de meerwaarde voor natuur,
infrastructuur, veiligheid, waterkwaliteit en watersport.

4.1.13. Optie h: Planologische flexibiliteitspilot
Toelichting:
Flexibele of publiek-privaat gezamenlijk opgestelde planologische randvoorwaarden, gedefinieerd in ontwikkelingskansen.
Een pilot moet aantonen hoe ondernemers omgaan met deze
planologische vrijheden, waarin afgeweken wordt van de wet
Ruimtelijke Ordening en bijbehorende vergunningsplichten.

4.1.14. Optie i: Grondbalans Brouwersdam
Toelichting:
Balanceer grond en andere materialen bij de bouw van getijcentrale, haven van de toekomst, schutsluis, strand en anderen.
Meerwaarde:
- Grote kostenpost in bouw wordt vervangen door inkomstenbron
Condities en risico’s:
- Onduidelijkheid over soort grond in de dam; vervuiling,
geschiktheid, enz.
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4.1.15. Optie j: Ontwerp getijcentrale
Toelichting:
Vergroot de aantrekkelijkheid door vanaf de start rekening te
houden met de toeristische component.
Meerwaarde:
- Hogere bezoekersaantallen en meerwaarde per bezoek
Condities en risico’s:
- Onduidelijkheid over het potentieel van de centrale als
dagatractie; hoeveel mensen verwachten we? Wat zijn
ze bereid te betalen?

4.2

Beoordeling van de samenwerkingsvormen

Op maandag 21 februari 2011 zijn de samenwerkingsvormen,
zoals benoemd in de eerste twee sessie en behandeld in de
derde sessie, door het projectteam onder begeleiding van de
PPS Kennispool beoordeeld. Met behulp van het besluitvormingsondersteunende softwarepakket Spilter worden de geïnventariseerde samenwerkingsvormen op voorkeur gerangschikt
en de logische vervolgstappen bepaald.

4.2.1. Doorlaat en Getijcentrale
Het kernteam is overwegend positief over de meerwaarde van
de volgende onderwerpen:
• Een gedeeld publiek-privaat beheer waarin de private
partij zo veel mogelijk winstoptimalisatie kan nastreven
binnen strikte randvoorwaarden die de collectieve doelstellingen garanderen. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Het opstellen van functionele eisen en publieke
randvoorwaarden.
o Het toetsen van deze eisen in een marktconsultatie
o Een zoektocht naar de geschikte en bereidwillige
private partner
• Een duidelijk kwantificering van de baten om de investeringen op te baseren. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Het uitvoeren van de MKBA
o Het overtuigen van overheden en koppelen van
de baten aan publieke bijdragen
o Het opstellen van een businesscase
• Het werken naar een getijcentrale als showcase voor de
Nederlandse watersector omwille van innovatie en export. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Het kwantificeren van inzicht in het herhalingspotentieel en de exportpotentie

34

Marktscan MIRT Verkenning Grevelingen

o

Het aanspreken van interesse hiervoor bij publieke
(EL&I) en private (export georiënteerde) partners

De aanwezige risico’s worden als volgt verdeeld over publiek en
privaat:
• Publiek:
o Politiek risico
o Aanbestedingsrisico
• Gedeeld publiek privaat:
o Sedimentatie/erosie
o Samenwerkingsrisico
o Planningsrisico
• Privaat:
o Techniek (innovatie)
o Techniek (visvriendelijkheid)
o Onderhoudskosten
o Kosten getijenergie
o Kosten fossiele brandstoffen
De samenwerkingsvormen worden als volgt beoordeeld (op basis van gemiddelde rangschikkingpositie, dus hoe lager getal
hoe beter):
Samenwerkingsvorm

Gem.
Positie

Concessie/DBFM (1): De overheid beschrijft randvoorwaarden en veilt
het recht op ontwerp, bouw, financiering en exploitatie.
Alliantie: De mix van collectieve en particuliere waarden vormen de
basis van een alliantie, waarin slechts een selectie van risico’s worden ondergebracht in de samenwerking.
Coöperatie Getijenergie: Mobiliseer spelers in getijenergie in een
samenwerking van lokale betrokkenen/ondernemers, als tegenhanger
van de grote energiebedrijven.

2,0

Joint Venture: Een nieuw opgezette rechtspersoon waarin alle risico’s worden gedeeld (publieke en private aandeelhouders).
Concessie/DBFM (2): De overheid bouwt en financiert een brede
opening en veilt hierin het recht om een energiecentrale te exploiteren.

2,3

3,0

3,6
4,1

De belangrijkste aanbevelingen voor de twee hoogst gewaardeerde samenwerkingsvormen zijn:
• Concessie/DBFM (1):
o Opstellen van de publieke randvoorwaarden en
specificaties
o Toets deze specificaties in een marktconsultatie
o Bepaal de risico’s en alloceer deze over publiek
en privaat
o Voor een PPC uit
o Bepaal de publieke bijdragen
o Zoek naar mogelijke partners
• Alliantie:
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o
o
o

Creëer inzicht in risico’s en ken deze toe aan publiek en privaat
Bepaal publieke bereidheid voor het opnemen
van taken, risico’s en bijdragen
Zoek naar de geschikte alliantiepartner

4.2.2. Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis
Het kernteam is overwegend positief over de meerwaarde van
de volgende onderwerpen:
• Stel helder je ambitie, randvoorwaarden en ontwikkelingskansen ten behoeve van dag- en verblijfsrecreatie
vast voor het gehele Grevelingengebied, gepresenteerd
als een totaalbeeld. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Definieer je ambitie als eindbeeld
o Geef aan wat wel en niet kan onder deze voorwaarden
o Combineer dit met het traject structuurvisie
o Betrek bestuurders en gebruikers
• Kwantificeer de kosten en baten schutsluis met behulp
van een economische effectenanalyse. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Voer MKBA uit
o Maar neem meer mee: regionale impact, kosten
onderhoud, alternatieven (overtoom)
o Verbind consequenties aan het resultaat: Doen
we het of niet?
• Betrek gemeenten als belangrijke spelers. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Nodig gemeenteraden uit en ga het gesprek aan
o Stel gezamenlijke economische visie op
• Betrek de ondernemer van de toekomst. Belangrijke opgaven hierin zijn:
o Stel profiel van doelgroep op
o Organiseer een marktconsultatie met potentiële
ondernemers
o Laat ontwikkelingsmaatschappij op zoek gaan
o Prikkel studenten en succesvolle (gestopte) ondernemers
o Leer van de ervaringen elders
De samenwerkingsvormen worden als volgt beoordeeld (op basis van gemiddelde rangschikkingpositie, dus hoe lager getal
hoe beter):
Onderdeel

Gem.
Positie

Formule ‘Waterdunen’
Gebiedscoöperatie
Investeringsmaatschappij
Grevelingenfonds (Blauwfonds/BRTN)

1,7
2,1
3,0
3,7
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Onderdeel

Gem.
Positie

Planologische flexibiliteitspilot

4,4

De belangrijkste aanbevelingen voor de hoogst gewaardeerde
samenwerkingsvorm is:
• ‘Waterdunen’:
o Werk de formule uit en beoordeel geschiktheid
o Afstemmen op Grevelingen: Past dit met de ambitie? Welke rol heeft rijksoverheid? Waar komt de
voorfinanciering vandaan? Kan dit aanbestedingstechnisch?
o Ga op zoek naar publieke en private partijen
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5. Conclusies en aanbevelingen
...............................................................................

5.1

Conclusies

In de marktscan zijn 15 samenwerkingsvormen benoemd en beoordeeld op meerwaarde en risico’s. Logische vervolgstappen
voor een aanvliegroute werden hieruit geconcludeerd. De
hoogst gewaardeerde samenwerkingsvormen zijn:
• Doorlaat en Getijcentrale
o Concessie/DBFM (1): De overheid beschrijft randvoorwaarden en veilt het recht op ontwerp, bouw,
financiering en exploitatie
o Alliantie: De mix van collectieve en particuliere
waarden vormen de basis van een alliantie, waarin slechts een selectie van risico’s worden ondergebracht in de samenwerking
• Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis
o Formule ‘Waterdunen’: Publiek en privaat ontwikkelen gezamenlijk een ontwikkelingsmodel waarbij
private financiering gedurende het proces wordt
geregeld. Wordt het project niet uitgevoerd dan
delen alle betrokkenen (privaat en publiek) in de
kosten van het voortraject.
o Gebiedscoöperatie: Betrek (lokale) ondernemers,
overheden en de bevolking in een samenwerking
waarin een gezond evenwicht bestaat tussen wat
je als overheid inbrengt als infrastructuur en wat
een ondernemer kan terugverdienen (in lijn met
de visie over wat je wilt in het gebied).

5.2

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit de beoordeling ‘Doorlaat en
Getijcentrale’ zijn:
• Kwantificeer de baten en risico’s
• Werk een business case uit, wanneer mogelijk samen met
private partij
• Benader elektriciteitsmaatschappijen door ze te verleiden
aan te geven wat ze als hun rol zien en tegen welke
randvoorwaarden ze zouden willen investeren.
De belangrijkste aanbevelingen voor het thema ‘Gebiedsontwikkeling en Realisatie Schutsluis’ zijn:
• Onderzoek of de formule "Waterdunen" ook kan worden
toegepast op het gebiedsontwikkelingsproces Grevelingen.
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•

5.3

Stel je ambitie vast en denk daarbij vanuit het totaalbeeld.

Vervolgstappen

Voor de onderwerpen marktbenadering en zicht op financiering
komen voor de MIRT Verkenning Grevelingen uit deze marktscan
de volgende belangrijke vervolgstappen naar voren:
• Stel de publieke specificaties en randvoorwaarden op en
toets deze bij marktpartijen in twee marktconsultaties,
voor zowel het thema ‘Doorlaat en Getijcentrale’ als
‘Gebiedsontwikkeling en schutsluis’.
• Kwantificeer en alloceer de kosten, baten en risico’s. Hoe
veel zijn de onderdelen je waard? Mobiliseer hiermee
publieke investeringen, zorg dat de plannen op de begrotingen komen en je hiermee private partijen iets te
bieden hebt.
• Onderzoek of de formule "Waterdunen" ook kan worden
toegepast op het gebiedsontwikkelingsproces in en rond
de Grevelingen.
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Bijlage A: Plan van aanpak marktscan
........................................................................................

In onderstaande tabel staat de planning en de deelnemers van de
marktscan voor het project MIRT Verkenning Grevelingen.

actie

actiehouder

wanneer af?

Startnotitie Marktscan

Michiel Roks

26 november
2010

Vaststelling startnotitie Marktscan

Kernteam

03 december
2010

Opzet rapportage marktscan

Michiel Roks

03 december
2010

Afstemmen aanpak brainstormsessies met landelijke coaches

Michiel Roks

6 december 2010

Deelnemers marktconsultaties informatie opsturen ter voorbereiding

Michiel Roks

5 januari 2011

Module 2: Marktconsultatie Doorlaat
en Getijcentrale

Michiel Roks
en Jacob
van Berkel

Donderdag 3
februari 2011,
10.00 – 12.30

Expertteam,
Kernteam,
Caspar Boendermaker

Module 2: Marktconsultatie Gebiedsontwikkeling

Michiel Roks
en Toon Peters

Woensdag 9 februari 2011,
10.00 – 12.30

Expertteam,
Kernteam,
Caspar Boendermaker

Tussenrapportage

Michiel Roks

15 februari 2011

Michiel Roks i.o.m. Kernteam

Module 2: Marktconsultatie Aanbesteding

Michiel Roks

Maandag 21
februari 2011,
10.00 – 12.30

Expertteam,
Kernteam,
Caspar Boendermaker

Module 3: Beoordeling van geïnven-

Kernteam

Maandag 21
februari 2011,

Kernteam, Helena Hernan-
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deelnemers

Michiel Roks i.o.m. Kernteam

Michiel Roks, Caspar Boendermaker

tariseerde meerwaardeopties

13.30 – 16.00

Eindrapportage

Michiel Roks

25 februari 2011

Vaststelling eindrapportage

Kernteam

10 maart 2011

Verzenden eindrapportage naar
deelnemers

Michiel Roks

11 maart 2011

Publicatie conclusies, intern (en extern?)

Michiel Roks

Vanaf maart 2011

Uitvoering vervolgstappen

Kernteam

Vanaf maart 2011
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dez, Caspar Boendermaker

Michiel Roks i.o.m. Kernteam
en Caspar Boedermaker

Kernteam

