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1. Korte beschrijving
Strategisch project Roggenplaat richt zich op de uitvoering van een grootschalige zandsuppletie van
1.65 miljoen kuub zand op de Roggenplaat, in het westelijk deel van de Oosterschelde, in de periode
2017-2020. Momenteel verdwijnt er per jaar ongeveer 80 hectare van de Roggenplaat onder water.
De Roggenplaat is de grootste en ecologisch meest waardevolle zandplaat in de Oosterschelde en
daarmee van groot belang voor realisatie van de Natura2000-doelen. De plaat draagt bij aan de
veiligheid doordat deze de golfslag dempt op de dijken van Schouwen-Duiveland. Realisatie van dit
project zou een forse opschaling betekenen van de doelen en ambities die gerealiseerd worden
middels klimaatbuffer "de Groene Oesterdam".

2. Geplande maatregelen en resultaten
Het strategisch project betreft een participatieproces met betrokkenen, in nauwe samenwerking met
RWS Zeeland. In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:
a) Organisatie intersectorale workshops.
b) Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening van realisatiekosten.
c) Uitwerken breed gedragen brochure voor bestuurders en beleidsmakers.

3. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
M.b.t. de geplande maatregelen en resultaten is de stand van zaken november 2013 als volgt:
a) Organisatie intersectorale workshops: De voorbije maanden hebben expertsessies plaatsgevonden
om een eerste inhoudelijke uitwerking aan de plannen te geven.
b) Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening: in (de eerste helft van) 2014 wordt een concreet
projectplan uitgewerkt en wordt geïnvesteerd in een verkenning van financieringsmogelijkheden.
c) Uitwerken breed gedragen brochure: de tekst is gereed en deze wordt gedragen door de regionale
alliantie Red de Roggenplaat! Met als partijen Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Nationaal
Park Oosterschelde, ANWB, HISWA en het Watersportverbond.
Eind 2013 is er effectief aandacht gevraagd voor de optie van zandsuppletie op de Roggenplaat, met
als belangrijkste additionele resultaten:
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1) Uitgebreide aandacht in Nieuwsuur, met 7 minuten lang aandacht voor de voordelen van
zandsuppletie op de Roggenplaat, zie http://nieuwsuur.nl/video/556484-zandhonger-in-deoosterschelde.html

2) Een brief van de Staatssecretaris van EZ, mede namens de Minister van I&M, met steun voor de
aanpak in dit strategisch project, te weten het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak en
financieringsvoorstel. Wel wordt aangegeven dat er op dit moment geen geld is gereserveerd op
de begroting. Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2013/11/06/kamerbrief-over-aanpak-zandhonger-oosterschelde.html

4. Samenvatting beïnvloeding
Het project ligt op koers. Het is gelukt met een brede coalitie overeenstemming te bereiken over de
tekst voor een brochure. Het inrichtingsplan en de financiële doorrekening zullen in de 1e helft van
2014 worden opgepakt. Hoewel het Rijk heeft aangegeven dat het benodigde geld niet op de
begroting te vinden is, is er wel breed steun in de Tweede Kamer. De ministeries van EZ en I&M
hebben aangegeven mee te werken aan de uitwerking van een aanpak en financieringsvoorstel voor
de zandsuppletie van de Roggenplaat. Dit is een resultaat dat verder gaat dan beoogd in het
projectvoorstel. Het strategisch project kan – al is het nog niet afgerond en al liggen er nog forse
uitdagingen – in deze fase als zeer succesvol worden beoordeeld.
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