Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J. Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 412.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Onttrekking zoet
water aan kreekruggen
(ingekomen 21-01-2014)

2.

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Waarom stopt de Provincie energie en
geld in een kostbaar experiment als het
onttrekken van zoet water aan kreekruggen? Hoe is dit onzalige idee ontstaan
en hoeveel geld gaan de proeven/metingen/analyses Zeeland nog
kosten?

1. Zeeland wil inspelen op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering en
zeespiegelstijging. Zonder maatregelen kan
onze zoetwatersituatie drastisch verslechteren. Hoewel dit een geleidelijk proces is,
achten wij het verstandig nu al experimenteel
onderzoek te laten verrichten naar maatregelen die de robuustheid van onze toekomstige
zoetwatervoorziening kunnen vergroten. Van
belang in dezen is voorts dat dit soort onttrekkingen al jaren in praktijk worden gebracht en lokaal van groot belang zijn voor de
landbouw. Om overmatige onttrekking te
voorkomen is deze duurzaam gereguleerd in
de Waterverordening Zeeland die door de
Staten is vastgesteld. Overigens is de essentie van het onderzoek na te gaan of de hoeveelheid zoet water in kreekruggen kan worden vergroot, zodat daarvan een deel kan
worden onttrokken.
De provincie heeft zich bereid verklaard een
bijdrage te leveren aan de voortzetting van
de proeven. Het exacte bedrag is nog niet
vastgelegd, maar voor de komende vier jaar
wordt rekening gehouden met een bijdrage
van € 100.000,-- € 150.000,--.

Is uw College het met onze fractie eens,
dat foute overheidsbesluiten als het vernietigen van waardevolle zoetwater lenzen (-voorraden) om zoute natuur te
bevorderen, meestal leiden tot reparatiepogingen, die tot mislukken gedoemd
zijn en daardoor de gemeen-schap nog
meer offers kosten?

2. Nee. U legt in uw vraag verbanden die wij op
geen enkele manier van toepassing achten
op de proeven die nu worden uitgevoerd.
Integendeel, deze proeven richten zich specifiek op versterking van de zoetwatervoorraden in de bodem.

3. De zoetwater voorziening in Zeeland is
primair een Rijksaangelegenheid. Het
Rijk, dat een zoete Hedwigepolder onder
zout water wil zetten..Waarom laat de
Provincie zich dan verleiden tot deze
bemoeienis?

3. Zoetwatervoorziening is geen exclusieve
Rijksaangelegenheid, de regio heeft hierin
een eigen verantwoordelijkheid. Wel proberen we het rijk ervan te overtuigen dat gebieden die niet direct zijn verbonden met het
nationale zoete hoofdwatersysteem ook
steun van het rijk verdienen. In de praktijk
betekent dit dat we het rijk vragen de onderzoeken te ondersteunen en nadien, bij gebleken effectiviteit, te helpen implementeren.

MIDDELBURG, 18 februari 2014

Namens de fractie van PvZ,

Gedeputeerde staten,

J. Robesin

drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

2
14002555

