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Middelburg, 17 oktober 2019
Geachte voorzitter,
De ministers van I en W en LNV hebben op 17 juli 2019 een brief gestuurd aan regio Zuidwestelijke Delta
over de prioritering van de maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de grote wateren in
Nederland middels de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Hierin zijn drie maatregelen
benoemd als realiseerbaar voor ons gebied namelijk Zandsuppletie Galgenplaat Oosterschelde,
Sedimentbeheer Middengebied Westerschelde en zout en getij Volkerak-Zoommeer.
Het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta heeft in gezamenlijkheid een reactie geformuleerd. Deze is
bijgevoegd.
Allereerst willen we opmerken dat een eventuele positieve startbeslissing van de minister zal leiden tot
verder overleg met de regio. Het is goed om te benadrukken dat er nu geen onomkeerbare besluiten
worden genomen. Voor het vervolgproces komen wij terug bij Provinciale Staten.
Het Gebiedsoverleg acht alle drie de maatregelen voor Zuidwestelijke Delta van belang en rekent deze
drie Zuidwestelijke Delta-maatregelen tot de rijkstaken, waarbij de regio deelneemt in de integrale
planuitwerking.
We hebben begrip voor de weerstand die er is ten aanzien van een zout Volkerak-Zoommeer. Daarom
vinden wij, met het gebiedsoverleg, het van belang dat het ministerie, met nadrukkelijke betrokkenheid
van regionale partijen, een proces start met respect voor de belangen van regionale partijen en met het
mee nemen van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten ten aanzien van het Volkerak-Zoommeer.
Uit de brief blijkt verder duidelijk dat het Gebiedsoverleg aandacht vraagt voor de zoetwatervoorziening,
Dit past ook in de strekking van de opmerkingen die recentelijk in de commissie Ruimte zijn gemaakt. In
alle alinea’s is zoetwater nadrukkelijk vernoemd. NB de zoetwatervoorzieningen zijn feitelijk geen
onderwerp van de PAGW, zoetwatermaatregelen worden namelijk via het Deltafonds gefinancierd.
Het gebiedsoverleg geeft aan met de ministers in overleg te willen gaan over de drie projecten, inclusief
het concreet vormgeven van de versnellingsagenda zoetwatermaatregelen en de rol die de regio hierin
kan vervullen.
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