Bijlage 3. Toelichting op projecten 2de tranche Programmatische Aanpak Grote
Wateren
Voor de volgende maatregelen reserveren mijn collega van LNV en ik middelen in de
tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Deze projecten
zijn aanvullend op de projecten in de tweede tranche waarover ik u vorig jaar heb
geïnformeerd.
1.
Zandsuppletie Galgeplaat – Oosterschelde
Doel: Door gefaseerd en gedoseerd zand te suppleren op intergetijdengebieden in
de Oosterschelde zoals platen, slikken en schorren worden de functies van deze
gebieden voor natuur, landschap, recreatie, schelpdiersector en veiligheid zoveel
mogelijk in stand gehouden. Deze gebieden kalven door de zandhonger van de
Oosterschelde geleidelijk af. In de winter van 2019/2020 is een zandsuppletie
uitgevoerd op de Roggenplaat. Het volgende urgent aan te pakken gebied betreft
de Galgeplaat en omgeving.
Onderbouwing: Recente inzichten geven aan dat ingrijpen vanaf 2025 al nodig is om
verdere achteruitgang van foerageer- en leefgebied en andere functies op de
Galgeplaat en omgeving te voorkomen. En dus de voorbereiding van de ingreep al in
2021 zou moeten starten. Bij verder uitstel is de kans reëel dat de natuurwaarden
achteruitgaan en een aantal instandhoudingsdoelen niet meer kan worden bereikt.
2.
Marker Wadden – verlengde fase 1
Doel: Met de maatregel wordt door middel van twee extra eilanden bij de Marker
Wadden nieuw leefgebied gerealiseerd in het Markermeer.
Onderbouwing: Uit de tussenevaluatie blijkt dat de aanleg van de Marker Wadden
een groot positief effect heeft op de waterkwaliteit en de natuurwaarde van het
Markermeer. Met de reservering binnen de 2de tranche PAGW maken we het
mogelijk om binnen de bestaande vergunningen en contracten twee extra eilanden
aan te leggen, wat de overhead minimaal maakt. Tevens loopt besluitvorming over
2 miljoen euro cofinanciering door andere partijen in het samenwerkingsverband
Marker Wadden.
3.
Groote Polder/Eemszijlen - aanvullende financiering
Doel: Met dit project wordt slib uit het Eems-Dollard estuarium verwijdert waardoor
de troebelheid afneemt. De aanvullende reservering maakt het mogelijk fase 2 in de
planvorming direct mee te nemen. Hiermee wordt een zoet-zout overgang
gecreëerd.
Onderbouwing: Er zijn beperkt mogelijkheden om zoet-zoutovergangen aan te
leggen tussen de Waddenzee en het achterland. Bovendien is gebleken dat de
gecombineerde uitvoering van fase 1 en 2 kosteneffectiever uitpakt. Tevens lopen
gesprekken over cofinanciering voor fase 2.

