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Vooraf 
De intentieverklaring van 15 maart 2012 verwoordt dat de vijf gemeenten rond het Volkerak en 
Zoommeer, daarbij gesteund door de drie betrokken provincies, waterschap(pen) en 
terreinbeheerders, samen verkennen hoe de potentie van het gebied ingezet kan worden bij nieuwe 
initiatieven, die duurzame economische, ecologische en sociale ontwikkeling brengen.  
Voorliggende notitie is het addendum bij de Intentie-overeenkomst en bevat nadere informatie over 
de manier waarop de samenwerking georganiseerd en ondersteund wordt in deze fase. De notitie is 
bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Waterpoort en die geïnteresseerd is in het gedachtengoed 
achter het gebiedsproces. Het motto is: “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” 
 
De noodzaak van Gebiedsontwikkeling 2.0 
Het gebied waar West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland elkaar ontmoeten, op de overgang van zand 
naar klei en van zoet voedselrijk rivierwater naar zout voedselarm deltawater, is met de harde 
interventies van de Deltawerken haar interne logica kwijtgeraakt. Een robuuste situering van de regio 
verwerd tot een – ecologisch, hydrologisch - gekunsteld systeem. De zo kenmerkende economische 
bedrijvigheid en de specifieke biologische soorten in het overgangsmilieu verdwenen. Historische 
stadskernen werden afgesneden van het water waaraan ze hun bestaan te danken hadden. Met de 
aanleg van uitgestrekte sluiscomplexen, hoge harde asfaltdijken die nieuwe stormrampen moeten 
voorkomen, is een eutroof Volkerak-Zoommeer ontstaan, met een slechte waterkwaliteit, waar de 
toerist, de ondernemer en de investeerder niet neer willen strijken. Er is een tussengebied ontstaan, 
een verbindingszone die een hoge prijs betaalt voor de (waterveiligheid in de) hele Delta.  
Tot 2010 was de gedachte dat geld, ideeën en programma’s van met name het Nationaal 
Deltaprogramma (Zuidwestelijke Delta) soelaas zouden kunnen bieden, samen met de regionale en 
lokale overheden. Maar sindsdien is een nieuwe economische wind opgestoken. De crisis slaat hard 
toe in de publieke en de private sector. Deltafondsen staan ter discussie en nemen af. En 
vastgoedondernemers, projectontwikkelaars en financiers tappen uit een nieuw vaatje. Hun eigen 
kaspositie moet eerst op orde en daarna is er alleen nog ruimte voor excellente proposities op 
excellente locaties, zonder risico.  
 
In 2011 heeft de preverkenning Waterpoort de duidelijke conclusie opgeleverd dat ook het gebied zelf 
het heft in handen moet nemen. Impulsen die het tij van krimp, economische tegenslag en 
ecologische verarming kunnen tegenhouden zijn in mindere mate te verwachten van buiten het 
gebied. De gemeenten, het waterschap, de ondernemers, de instellingen en groepen burgers zullen 
zelf aan hun toekomst moeten werken. De provincie Noord-Brabant, in samenspraak met beide 
zusterprovincies, heeft daarom besloten dat de gebiedsontwikkeling Waterpoort ondersteund moet 
worden. Niet alleen om fondsen en aandacht van buiten te mobiliseren, maar juist om in het gebied 
het bewuste gevoel van eigenwaarde en een nieuwe productief samenspel tussen partijen te 
stimuleren. 
 
De gebiedsontwikkeling Waterpoort is een proeftuin. Er wordt wel gesproken van de overgang van 
gebiedsontwikkeling 1.0 (op basis van toegevoegde dynamiek) naar gebiedsontwikkeling 2.0 (op basis 
van interne of gebieds-eigen dynamiek). En daarmee ontstaat een nieuwe en uitdagende paradox. De 
verwachting is gerechtvaardigd, dat Waterpoort, als het erin slaagt de eigen identiteit te verwoorden 



en dat vervolgens succesvol te vertalen in clusters van eigentijdse producten en diensten, niet alleen 
investeringen aantrekt van spelers binnen het gebied, maar daarmee ook weer aantrekkelijk wordt 
voor spelers van buiten het gebied. Het succes van de gebiedsontwikkeling van Waterpoort staat of 
valt met het in de vingers krijgen van lokale en regionale samenwerkingen. 
 
Gebiedsverantwoordelijkheid 
De eerste randvoorwaarde voor de gebiedsontwikkeling 2.0 is het stoppen van langdurige en vooral 
ook vrijblijvende processen. Gebiedsproces 2.0 creëert een setting waarin mensen geholpen worden 
te focussen en verantwoordelijkheid te nemen. Het is daarom belangrijk het gebied duidelijk af te 
bakenen. Commitment en procesvoortgang zijn er bij gebaat, dat duidelijk is welke partijen 
gebiedsverantwoordelijkheid nemen en welke partijen niet. In dit geval is het duidelijk dat de vijf 
gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer die gebiedsverantwoordelijkheid ervaren en er actief mee 
aan de slag willen gaan. De afgelopen maanden klinkt steeds vaker de uitspraak: “Waar we als 
buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu 
dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, 
het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel 
meer voor elkaar dan alleen. We zullen dus ook meer moeten weten van elkaar”.  
 
Vijf bestuurders namens de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Oostflakkee, Steenbergen en 
Tholen zijn mentaal eigenaar van de gebiedsontwikkeling Waterpoort. Zij brengen focus aan in het 
proces, formuleren ‘het verhaal van Waterpoort’ en identificeren kansrijke projecten. Deze vijf 
bestuurders vormen de Initiatiefgroep, die ruimte krijgt van het Bestuurlijk Overleg, waarin 
bestuurders zitting hebben van organisaties die wel zeker verantwoordelijkheid dragen in het gebied, 
maar (nog) geen integrale gebiedsverantwoordelijkheid kunnen of willen nemen, zoals provincies, 
waterschappen, terreinbeheerders en de Regio West-Brabant. 
 
Bij gebiedsontwikkeling 1.0 kijken bestuurders doorgaans eerst naar ambtenaren en adviesorganen als 
er iets moet gebeuren. Dat werkt goed in een stabiele context, waar duidelijk is wat er moet gebeuren 
en met voldoende middelen voor de uitvoering. Maar bij de gebiedsontwikkeling 2.0 van Waterpoort 
is de context anders. Daar is voorshands helemaal niet duidelijk wat er moet gebeuren en zijn er 
beperkt uitvoeringsmiddelen voor handen. Het mentaal eigenaarschap van de Initiatiefgroep vertaalt 
zich daarom in twee belangrijke zaken. Ten eerste uitwerking van de wil. Wat vindt de Initiatiefgroep 
belangrijk? Wat wil de Initiatiefgroep tot stand brengen? Dat brengt de broodnodige stabiliteit in het 
proces. Ten tweede richt men de blik op partijen die beschikken over uitvoeringsmiddelen en dat zijn 
vooral de ondernemers, mensen van instellingen, burgerinitiatiefgroepen, enzovoorts, die ergens voor 
warm lopen. Het eerste resultaat van de Initiatiefgroep in de definitiefase van Waterpoort is de 
mensen en partijen te vinden die ondernemend aan relevante thema’s gaan werken. Voorbeelden van 
zulke strategische thema’s zijn: toerisme, natuur en recreatie; lokale voedselproductie en 
energietransitie. 
 
Producten 
De definitiefase van de gebiedsontwikkeling Waterpoort levert de volgende producten op 

- Een gedragen gebiedsvisie: ‘Het verhaal van Waterpoort’ 
- Een operationeel ontwerp voor de gebiedsorganisatie 
- Een stimulerende gebiedsagenda Waterpoort 
- Een reproduceerbare werkwijze voor succesvolle gebiedsontwikkeling 
- Meerdere uitvoeringsprojecten binnen de strategische thema’s 

Tegen het einde van de definitiefase zal worden bezien of daarna eerst een contractering fase 
ingebouwd moet worden, of dat meteen doorgegaan kan worden met de uitvoeringsfase. 
 



Initiatief en ondernemerschap in Themagroepen 
Waar de Initiatiefgroep staat voor de wil om de integrale gebiedsverantwoordelijkheid mogelijk te 
maken zijn het anderen die als actor duurzame bijdragen kunnen leveren. Bij de gebiedsontwikkeling 
2.0  van Waterpoort is het belangrijk dat al op korte termijn concrete projecten worden opgepakt en 
quick wins zichtbaar worden. Concrete projecten, die bijdragen aan de thema’s van de Initiatiefgroep:  
 
1. Recreatie, natuur en toerisme 
De regio heeft een grote potentie op het gebied van recreatie en toerisme, die beter kan worden 
benut en een economische drager in het gebied kan worden. Denk aan de mogelijkheden van 
combinaties van (water)recreatie op het Volkerak-Zoommeer, de Grevelingen, het Hollandsch Diep of 
de Oosterschelde met een (meerdaags) verblijf op de Brabantse Wal, of in een van de historische 
vestingen.  
Een Volkerak-Zoommeer met een goede waterkwaliteit kan een enorme extra impuls geven aan het 
gebied omdat het Volkerak-Zoommeer daarmee de levendige poort voor de hele Delta wordt in plaats 
van een onaantrekkelijke oversteekplaats van en naar de Deltawateren. 
Vragen zijn: Wat is er nodig om van het Volkerak-Zoommeer een aantrekkelijk waterrecreatiegebied 
te maken? Hoe belangrijk is de waterkwaliteit? Hoe maken we de verbinding tussen land- en 
waterrecreatie? Hoe wordt het Volkerak-Zoommeer een levendige en voor investeerders 
aantrekkelijke poort van de Delta? Hoeveel extra verblijfsdagen kent de streek over 10 jaar? 
 
Concrete projecten, waaronder ‘quick wins’, voor dit thema zouden kunnen zijn: 
• Dintelpark, toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Ballast Nedam nabij Dinteloord; 
• Creëren en verbinden van recreatieve routestructuren (fiets, wandel en vaar);  
• StadHavens/havenkanalen van Steenbergen, Oude Tonge, Ooltgensplaat, Bergen op Zoom, 

Dintelmond, Zevenbergen en Tholen; 
• Forten Henricus, De Roovere, Pinssen  en Moermont (Westbrabantse Waterlinie met Bergen op 

Zoom en Steenbergen als vestingen),  
• Forten Prins Frederik, Sabina, De Hel, Bovensluis en Buitensluis (Stelling van het Hollandsch Diep 

en Volkerak met Willemstad en Klundert als vestingen);  
• Historische vestingsplaatsen Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert en Tholen; 
• Ontwikkelingen bij de Bergse Diepsluis (Gemeente Tholen) 
• Ontwikkelingen bij het Volkerak sluizencomplex; 
• Recreatiegebied Binnenschelde; 
• Recreatiegebied Speelmansplaten; 
• Waterschapswoning/pand bij Benedensas; 
• Eco-arken; 
• Uitvoering krekenvisie Waterschap Brabantse Delta. 
 
2. Locale voedselproductie 
Waterpoort is een van Nederlands belangrijkste agrarische gebieden, waar veel geld wordt verdiend 
met de productie van voedsel met name in de land- en tuinbouw en de verwerkende industrieën 
(Agro & Food Cluster). Een goede zoetwatervoorziening is een van de nationale beleidsurgenties, 
omdat de beschikbaarheid van kwalitatief goed zoetwater steeds moeilijker gegarandeerd kan 
worden. Belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma is de mogelijke verzilting (en noodberging) van 
het Volkerak-Zoommeer en hiermee het verdwijnen van deze zoetwaterbuffer voor het gebied. Een 
alternatieve zoetwatervoorziening is bij verzilting van het Volkerak-Zoommeer noodzakelijk. Het 
waterschap heeft de laatste jaren zijn regionale watersysteem reeds minder afhankelijk gemaakt van 
de zoetwaterbuffer Volkerak-Zoommeer en gaat in de toekomst het regionale watersysteem hiervoor 
verder optimaliseren.  
Ook op en in het zoute water wordt geld verdiend in de voedselproductie en dit biedt ook 
perspectieven: het vergroten van de schelpdierproductie in de Oosterschelde door de aanvoer van 



voedselrijk water vanuit het Volkerak-Zoommeer en bij verzilting: schelpdierkweek in het Volkerak-
Zoommeer zelf. Op dezelfde manier bieden algenkweek, andere aquaculturen en zilte teelten 
(zeekraal, lamsoor) mogelijkheden.  
Vragen zijn: Wat is er nodig om op de langere termijn geld te verdienen in het gebied met 
voedselproductie? Welke ‘specialties’ produceert de streek over 10 jaar in een zoete en zoute 
situatie? Hoe wordt de beschikbaarheid van kwalitatief goed zoetwater binnen Waterpoort 
gegarandeerd? 
 
Concrete projecten, waaronder ‘quick wins’, voor dit thema zouden kunnen zijn: 
• Optimaliseren zoetwatervoorziening West-Brabant  

• Aanvoer vanuit het Hollandsch Diep via de Roode Vaart en het centrum Zevenbergen; 
• Aanvoer vanuit de Amer; 
• Uitvoering krekenvisie voor het verruimen van de buffercapaciteit van het regionale 

watersysteem; 
• Proeftuinen voor zilte teelten. 
 
3. Energieproductie en -transitie 
Het energielandschap gaat de komende tientallen jaren drastisch wijzigen. Regionale duurzame 
opwekking van energie wordt van steeds groter belang. De regio heeft een goede positie op een 
aantal punten: mogelijkheden voor benutting van biomassa voor energie-opwekking, kansen voor 
rendabel gebruik van rest-energie (een restproduct van de een is een grondstof voor de ander, 
bijvoorbeeld restwarmte) en ruimte voor optimale inpassing en productie van windenergie. Hoewel 
ambitieus is het wellicht denkbaar dat een korte  gradiënt van zoet naar zout water op termijn 
mogelijkheden biedt voor ‘blauwe’ energie: opwekking van energie door algen tot osmose-energie. 
Tot slot speelt ook de biobased economy een rol. Niet alleen voor laagwaardige energieproductie 
middels verbranding van biomassa, maar vooral door het produceren van bijvoorbeeld bioplastics (in 
plaats van uit fossiele brandstoffen).  
Vragen zijn: hoe kan de regio een actieve rol spelen bij de energietransitie, in plaats van toe te zien 
hoe initiatieven in de streek neerslaan? Wat is er nodig om een regio te worden met een actieve 
energietransitie-agenda? Hoeveel MW elektriciteit produceert de streek over 10 jaar? Hoe is het 
bedrijfsleven en het onderwijs hierbij te activeren en te enthousiasmeren? 
 
Concrete projecten, waaronder ‘quick wins’, voor dit thema zouden kunnen zijn: 
• windenergie als motor voor gebiedsontwikkeling in de streek; 
• lokale energieproductie; 
• hergebruik restwarmte van afvalverwerkend bedrijf Sita; 
• toepassing CO2 en restwarmte voor tuinbouwgebied Spiepolder (Duurzame verbindingen 

Havenschap Moerdijk); 
• agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland; 
• uitnutting buisleidingenstraat; 
• Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. 
 
NB: via het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit en deelname aan het Stimuleringsfonds 
voor de Architectuur (als vervolg op Eo Wijers-traject) wil de provincie ook de maatschappelijke 
effecten (sociaal-maatschappelijke vitaliteit ) van ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke 
transformatie meenemen in het Verhaal van Waterpoort. 
 



Organisatie en strategische ondersteuning 
De komende tijd komt het erop aan het proces van Waterpoort zo in te richten dat lokale actoren zich 
uitgenodigd en gesteund gaan weten, om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Dat betekent 
aanhoudend werken aan ‘het Verhaal van Waterpoort’ en vragen stellen als: wat is hier nu echt 
belangrijk, wat is hier de focus die helpt verder te komen? Daarnaast dient de ondersteuning 
beschikbaar te komen in de vorm van capaciteit die voor langere tijd door kan werken en 
vaardigheden heeft die nodig zijn om andere partijen te inspireren en nieuwe verbindingen te maken.  
 
Met het bovenstaande als leidend principe ziet de organisatie van Waterpoort er als volgt uit:                                                                                                    
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Het Ondersteuningsteam bestaat bij aanvang uit provinciale en gemeentelijke ambtenaren en mensen 
uit direct betrokken organisaties zoals het waterschap en de regio. Dit team is erop gericht de relatie 
tussen de Initiatiefgroep en de Themagroepen productief te versterken. Het Ondersteuningsteam 
zorgt voor verbinding tussen het gebiedsproces Waterpoort en sectorale agenda’s. Bovendien 
signaleert het Ondersteuningsteam de effecten van gebiedsinitiatieven op verschillende schaalniveaus 
(bijvoorbeeld in het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en in het Vlaams-Nederlands overleg). De 
taak van de Begeleidingsgroep is om bij deze zaken tijdig ontwikkelingen te signaleren en zo nodig 
actie te ondernemen. Wanneer de Themagroepen van start gaan, dan zoeken ze situaties, 
aanleidingen en kansen om hun ambities waar te kunnen maken. Het streven is om bij elk thema 
meerdere uitvoeringsprojecten te vinden en die actief te gaan ondersteunen. In die fase wordt naast 
de bovengenoemde beleidsdriehoek ook de uitvoeringsdriehoek geopend. In de uitvoeringsdriehoek is 
de Themagroep de initiator en het uitvoeringsproject de Actor. Ook op die relatie ondersteunt het 
Ondersteuningsteam. 
 
Proces en vaardigheden 
Bij gebiedsontwikkeling 1.0 start men doorgaans vanuit inhoudelijke urgenties en aanleidingen, om 
die vervolgens te vertalen in procedures en na besluitvorming begint het proces van informeren en 
ontwikkelen van draagvlak. Bij gebiedsontwikkeling 2.0 is men zich ervan bewust, dat men anderen 
nodig heeft om tot relevante uitspraken en acties te komen. En die ‘anderen’ hebben eigen 
voorkeuren en perspectieven (mutual gains). Daarom werkt men bij gebiedsontwikkeling 2.0 vanuit 
inhoudelijke thematisering eerst aan procesontwikkeling. Dat betekent contact maken, verbinden, op 
zoek gaan naar wat de andere partij belangrijk vindt, om daarna in de middelensfeer tot win-win 
situaties te komen. De procedures zijn dan de afhechting aan het einde van het proces dat gezamenlijk 
doorlopen is. Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij ruimtelijke plannen zijn bestuurders, 
ambtenaren en adviseurs gewend te werken op basis van urgenties, richtlijnen en kaders van anderen. 
We noemen dat ‘modus-1’. Gesprekken worden gevoerd tussen functionarissen, die belangen en 
standpunten vertegenwoordigen die elders zijn vastgesteld. Gebiedsontwikkeling 2.0 komt in 



beweging wanneer een aantal mensen plezier krijgen in werken op basis van ‘modus-2’. Zij stellen hun 
persoonlijke passie en betrokkenheid centraal en gaan actief werken aan kansen om die ook 
daadwerkelijk te realiseren (natuurlijk binnen de kaders die daarvoor bestaan). De gesprekken in 
‘modus-2’ verlopen via een vast patroon. Ze beginnen bij wat de mensen echt belangrijk vinden, om 
vervolgens aan elkaar te schetsen wat er te zien is als de droom of het wensbeeld echt gerealiseerd is. 
Daarna wordt onderzocht wat of wie daarvoor nodig is. En concrete handelingen, acties vormen het 
slot van het gesprek. Het verschil tussen de twee manieren van werken wordt ook wel eens benoemd 
als het verschil tussen ‘vergaderen’ en ‘ontwikkelen’. 
Uiteindelijk zal ook in een ‘modus-2’ proces een moment aanbreken dat de resultaten geborgd en 
gelegitimeerd moeten worden en dan is een professionele vergadering ook echt een verademing. 
Omgekeerd zal een gebiedsontwikkeling 2.0 nooit beginnen vanuit de ‘vergader-modus’. 
 
Het is belangrijk de vaardigheden die bij ‘modus-2’ horen actief te ontwikkelen. In het Waterpoort 
programma zal daar regelmatig aandacht aan worden besteed. Instituties (provincies, gemeenten, 
corporaties, energiebedrijven, waterschappen en vaak ook de adviseurs) zijn zo gewend om in 
‘modus-1’ te werken, dat er vaak een beetje hulp nodig is om uit de ‘groef’ te komen. Daarvoor staat 
het Ondersteuningsteam aan de lat. Een andere manier om de twee manieren van werken te 
onderscheiden is de observatie dat ondernemende groepen in de samenleving (die de basis vormen 
van het succes in gebiedsontwikkeling 2.0) net andersom denken als de instituties. Deze formele 
organisaties focussen eerst op resultaat, dan op rekenschap, daarna op richting en pas in de laatste 
plaats op ruimte. De producerende burger kijkt net andersom. Die ziet eerst ruimte, werkt dan aan 
richting en komt daarna pas toe aan rekenschap en resultaat. Als de burger zijn proces blijft volhouden 
en de institutie doet dat ook, dan blijft succes lang uit. Het is de vraag wie zich nu aan wie gaat 
aanpassen. De stelling is: als de overheid ‘productie door burgers’ echt serieus neemt, dan past de 
institutie zich aan aan de burger. 
 

                                    

Resultaat

Rekenschap

Richting

Ruimte

Modus 1

Instituties

Modus 2

Burgers

Bron: Community of Practise, Psychologie van het klimaat  
 
Borging en verantwoording 
Zoals hierboven al is aangegeven heeft elk ontwikkelingsproces, hoe inspirerend en creatief ook, een 
moment nodig waarop de (tussen)resultaten worden vastgesteld, gecheckt op effecten voor lopende 
zaken en wet- en regelgeving en tenslotte ook democratisch verantwoord. De borging en 
verantwoording van de (tussen)resultaten van het gebiedsproces Waterpoort wordt gedaan door elk 
van de deelnemende partijen. Het is belangrijk daarvoor tijd op te nemen in de planningen en 
vanwege de vele betrokkenen, die vaak net asynchrone procedures hebben, ook respect op te 
brengen voor elkaars formele handelingsruimte. 
In de fase van borgen en verantwoorden is het programma Waterpoort ook goed te lezen als een 
meer traditionele hiërarchische organisatie. 
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NB. De projecten binnen de Themagroepen zijn indicatief aangegeven. In de periode februari – juni 
worden die gedefinieerd. 
 
Relatie met andere programma’s en overleggen 
In de definitiefase die nu aanbreekt zal de relatie tussen Waterpoort en de vele lopende projecten en 
programma’s duidelijker worden. Zo is bijvoorbeeld een belangrijke vraag welke elementen van de 
Gebiedscommissie Brabantse Delta in Waterpoort zullen worden doorontwikkeld. 
 
De gebiedsopgave Waterpoort  staat natuurlijk niet op zichzelf. In de loop van de afgelopen jaren zijn 
tal van overleggremia, werkprogramma’s en uitvoeringsbesluiten ontstaan, die niet van de ene op de 
andere dag veranderen. Er zijn tal van autonome processen, die  gevolgen hebben voor Waterpoort en 
andersom heeft het gebiedsproces Waterpoort invloed op sommige lopende zaken. De overgang naar 
een nieuw type gebiedsontwikkeling, dat we hier voor het gemak ‘gebiedsontwikkeling 2.0’ hebben 
genoemd vergt in sommige lopende trajecten het opnieuw ontwerpen van verhoudingen. Voor 
andere trajecten verandert er niets. Juist de komende maanden in deze Definitiefase zullen met name 
het Begeleidingsteam en het Ondersteuningsteam op dit punt nieuwe inzichten ontwikkelen met de 
betrokkenen. Het is belangrijk vast te stellen dat in deze transitieperiode steeds nieuwe dilemma’s 
zullen opdoemen. Sommige zaken dienen losgelaten te worden. Andere zaken moeten juist 
vastgepakt worden.  
 
In Waterpoort is de uitwerking opgenomen van de gebiedsprogramma’s rondom het Volkerak-
Zoommeer uit het Uitvoeringsprogramma ‘Veilig, veerkrachtig, vitaal’ van het programma 
Zuidwestelijke Delta. Zuidwestelijke Delta legt de verbinding met de andere ruimtelijke opgaven in het 



Deltagebied, zoals bijvoorbeeld ‘building with nature’ bij de Oesterdam en opereert in een groter 
regionaal verband. 
 
Voor de Regio West-Brabant en haar Strategische Agenda fungeert Waterpoort als een proeftuin voor 
het realiseren van onderdelen uit de Agenda. De bestuurscommissie RO/Wonen is het voortgangs- en 
afstemmingsplatform waar alles wat betreft Waterpoort (en ook Deltaprogramma) landt en waaraan 
bestuurders van de bestuurlijke kerngroep terugkoppelen. Naast de platformfunctie kan 
bestuurscommissie RO/Wonen dienen voor het vergroten van het draagvlak. 
 
Het Regionaal Ruimtelijk Overleg is het gemeenschappelijk besluitvormingsplatform. Dat is immers de 
structuur waarin provincie, waterschap en gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. 
 
Het Bestuurlijk Overleg Krammer Volkerak is opdrachtgever (onder meer planstudie waterkwaliteit) en 
overlegplatform (Waterberging Ruimte voor de Rivier, aanpassing capaciteit Volkeraksluizen) voor 
watergerelateerde maatregelen in het Volkerak-Zoommeer. Het Bestuurlijk Overleg Krammer-
Volkerak is een overleggremium voor drie provincies, waterschappen, rijksdiensten en gemeenten. 
 
Ten opzichte van Brabant aan Zee is Waterpoort een integrale gebiedsopgave. Brabant aan Zee, dat 
gelinked is aan de Regio West-Brabant, is een waterrecreatie-gremium; één concreet project 
(StadHaven Steenbergen) en meerdere belangen uit Brabant aan Zee kunnen bijdragen aan het 
Verhaal van Waterpoort. 
 
Ten opzichte van Vlaams-Nederlands overleg en DelTri is Waterpoort een integrale gebiedsopgave op 
een lager schaalniveau. Waterpoort kan bijdragen aan het realiseren van (onder)delen van de Vlaams-
Nederlands overleg die moeten neerslaan in het gebied. 
 
Landschap van Allure De Brabantse Wal en Waterpoort zijn aanvullend ten opzichte van elkaar op het 
gebied van toeristisch-recreatieve, cultuurhistorische en landschappelijke arrangementen. Beide 
gebieden bevinden zich in West-Brabant, tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen.



Planning   
De definitiefase zal globaal een jaar in beslag nemen. Voor de zomer van 2012 ligt de nadruk op het 
vinden van de juiste thema’s en de geschikte actoren. Na de zomer komen stapsgewijs meerdere 
uitvoeringsprojecten in de lucht. Het Ondersteuningsteam zal een werkkalender Waterpoort 
bijhouden, waarop de verschillende presentaties en overleggen overzichtelijk worden bijgehouden. De 
volgende ritmes krijgen daarop een plaats: 
 
1x per 4 weken  Ondersteuningsteam 
1x per 4 weken  Initiatiefgroep 
1x per 2 maanden Bestuurlijk overleg 
1x per 3 maanden Begeleidingsgroep 
 
De volgende data zijn sowieso relevant. 
 
15 maart: ondertekening Intentie overeenkomst  
 
29 mei : voeding uit de streek voor gesprek Stuurgroep Zuidwestelijke Delta met Staatssecretaris 
Atsma 
 
28 juni: 1e Waterpoort Conferentie 
 
November/december: 2e Waterpoort Conferentie 
 
Begin 2013: tekenen convenant en oprichten gebiedsorganisatie. Een ‘Green Deal Waterpoort’ zou 
een na te streven document kunnen zijn om een publiek-privaat-maatschappelijke alliantie te 
bekrachtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communicatie en contact 
De drie strategische thema’s van Waterpoort hebben elk een bestuurlijk en een ambtelijk 
aanspreekpunt: 

- Toerisme, natuur en recreatie: bestuurlijk aanspreekpunt Dhr. D. van Puffelen, wethouder 
Oostflakkee; ambtelijk aanspreekpunt; Martin Eijkelhof, Meijkelhof@brabant.nl; 

- Energieproductie en -transitie: bestuurlijk aanspreekpunt Dhr. A. v.d. Wegen, wethouder 
Bergen op Zoom; ambtelijk aanspreekpunt: Niels Aten, Naten@brabant.nl; 

- Lokale Voedselproductie: bestuurlijk aanspreekpunt Dhr. F. Hommel, wethouder gemeente 
Tholen, ambtelijk aanspreekpunt Martin Eijkelhof, Meijkelhof@brabant.nl; 

 
Binnen de provincie Noord-Brabant functioneert het kernteam Waterpoort, dat functioneert als het  
secretariaat van het Ondersteuningsteam. Dit secretariaat is bereikbaar via Frency van de Westelaken 
(FvdWestelaken@brabant.nl, 073-6808272). 
 
Het kernteam wordt aangestuurd door Gebiedsmanager Ronald Kramps (Rkramps@brabant.nl, 06-
27745182). 
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