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Inhoudelijk
Aanleiding

Informeren PS over voortgang uitvoering PS-motie nr. 49, Zeeuws
Deltaplan Zoetwater (d.d. 10 november 2017).
De motie riep GS op om voor eind 2018 samen met relevante stakeholders
te komen met een Zeeuws Deltaplan Zoetwater, zodat een
samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende zoet water
en waterkwaliteit wordt geborgd. Gevraagd werd hierbij gebruik te maken
van de door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen voor de regio
door middel van nieuwe plannen en initiatieven vanuit bijvoorbeeld de
Proeftuin Zoet Water om de beschikbaarheid van zoet water en de
waterkwaliteit te borgen.

Bevoegdheid

GS voor uitvoering van het beleid
PS voor het afgedaan verklaren van de motie

Wat stellen GS voor?

Kennisnemen van de informatie.

Toelichting

De Provincie streeft al jaren naar een robuuste Zeeuwse zoetwatersituatie.
Dit krijgt onder meer vorm middels het onderzoeksprogramma Proeftuin
Zoet Water. De motie is door GS opgevat als een stimulans om hiermee
door te gaan. Er lopen diverse (deel) onderzoeken naar het verbeteren van
de Zeeuwse zoetwatersituatie, waarbij relevante stakeholders betrokken
zijn. Om daarmee door te kunnen gaan is via het Gebiedsoverleg
zuidwestelijke delta een verzoek ingediend bij het Rijk om € 1,5 miljoen
extra cofinanciering uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor de
Proeftuin Zoet Water.

Kosten en dekking
Overige informatie

In de commissie Ruimte van 11 januari 2019 is de situatie rond het
Volkerak-Zoommeer besproken, waar wel sprake is van externe aanvoer.
Zie brief GS van 8 januari 2019 (19000159).

