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Amendement Zoet water
Amendement m.b.t. agendapunt 8.2 Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief
uitvoeringsprogramma en eindfasedocument van de leden A. J. Geluk, M. A. van ’t Westeinde, J. van
de Velde en R. Brunke in Statenvergadering van 17 december 2021,
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
3.6 Wateraanvoer
Conclusie (pagina 38)
Externe aanvoer van zoet water naar Schouwen-Duiveland is vooralsnog economisch niet rendabel
en creëert een extra maar niet te garanderen watervraag voor het nationale hoofdwatersysteem. Om
die reden is er geen actie in deze richting in het Uitvoeringsprogramma opgenomen en er is daarom
ook geen verkenning uitgevoerd naar de financieringsmogelijkheden van externe aanvoer. Wel is het
in dit kader goed te benoemen dat gezien de omvang van de benodigde investeringen de afweging
niet alleen bij de provincie ligt. Om dit soort voorzieningen te kunnen financieren zal een beroep
moeten worden gedaan op het Rijk.
De politiek-bestuurlijke discussie bij provincie en waterschap over de uitkomsten van dit onderzoek
vindt na het zomerreces plaats. Tegelijk vindt de communicatie met de partners uit het gebied plaats.
De uitkomsten van deze discussie worden meegenomen in de update van het plan voor de
behandeling door Provinciale Staten. Deze vergadering staat gepland voor november 2021.
Conclusie (pagina 40)
De conclusie voor de verkenning van aanvoer van water uit het Volkerak-Zoommeer is nagenoeg
gelijk aan die van de verkenning voor Schouwen-Duiveland: de realisatie van nieuwe buisleidingen
voor de aanvoer van extern zoet water is vooralsnog economisch niet haalbaar. De kosten van alle
varianten zijn per hectare irrigeerbare landbouwgrond even hoog. Behalve de investeringskosten
betreft dit ook de jaarlijks terugkerende beheer- en onderhoudskosten. Dit zijn doorlopende kosten,
die ook in minder droge jaren waarin geen externe aanvoer van water nodig is terugkomen. Ook de
uitbreiding van de landbouwwaterleiding is economisch niet rendabel. Ook hier zijn de jaarlijks
terugkerende kosten voor een waterbehoefte die niet jaarlijks in dezelfde omvang zal voorkomen het
meest problematisch. Hierbij wordt opgemerkt dat ook voor deze gebieden de wijze van financiering
nu niet is uitgewerkt. En in de bestuurlijke afweging kunnen uiteraard ook voor dit gebied andere
aspecten worden meegenomen.
Toe te voegen bij:
Conclusie (pagina 38 en pagina 40)
Uit de politiek-bestuurlijke discussie op 17 december 2021 blijkt dat Provinciale Staten de optie van
externe aanvoer van zoet water in beeld willen blijven houden, naast alle andere opties voor betere
beschikbaarheid van zoet water. Dat vraagt blijvende aandacht om kansen te verzilveren voor natuur
en landbouw en varianten verder te onderzoeken op economische en financiële haalbaarheid.
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Toelichting
Naast vele lokale initiatieven is het noodzaak om voor de lange termijn de zoetwater beschikbaarheid
robuust te waarborgen. Niet alleen de agrarische sector maar alle sectoren inclusief het
maatschappelijk veld is economisch betrokken, en heeft baat bij deze cruciale ontwikkeling.
Indien ontwikkelingskansen niet worden aangegrepen ligt juist een negatieve spiraal bij alle sectoren
in het verschiet. Verdroging en verschraling van het buitengebied voor landbouw en natuur en
economische terugval van het gebied met alle consequenties van dien.
Het belang van het in beeld houden van de externe aanvoer van zoetwater komt ook tot uitdrukking in
de motie “lobbydossier zoetwater”, ingediend door de raadsfracties van het CDA en SGP, die bij de
Raadsvergadering van de gemeente Schouwen-Duiveland op 11 november 2021 werd aangenomen.
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MOTIE

Datum raadsvergadering:
Agendapunt:

(artikel 29 Reglement van Orde)
11 november 20201
10. Programma begroting 2022-2025

Onderwerp:

Zoetwatervoorziening 1.2.4.1

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 11 november 2021 in vergadering bijeen;
gehoord de beraadslagingen;
overwegende, dat:
- Toegang tot zoet water en de opslag en afvoer van overtollig regenwater zijn zeer actuele
onderwerpen voor (agrarisch) Schouwen Duiveland
- Er op dit moment meerdere onderzoeken/projecten naast elkaar lopen
- Het van belang is dat we externe aanvoer van zoet water in beeld blijven houden
- Ongeacht de uitkomsten, conclusies of oplossingsrichting dit altijd zal leiden tot noodzakelijke
(financiële) betrokkenheid van andere, hogere overheden
- Het zaak is dat op tijd helder is wat de bereidheid is van de stakeholders om financieel bij te
dragen aan de oplossing
- Deze stakeholders ook doordrongen dienen te worden van de (urgentie van de) actuele en
toekomstige situatie
van mening, dat:
• de gemeente binnen haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden zich maximaal moet inspannen
om met name de agrarische sector op Schouwen Duiveland te ondersteunen op dit gebied
• zonder externe aanvoer van zoet water er geen duurzame oplossing geboden kan worden
• De gemeente een taak heeft om deze situatie gedetailleerd onder de aanbracht te brengen bij de
verschillende hogere overheden
roept het college van burgemeester en wethouders op een Lobbydossier op te stellen waarin de
problematiek, oplossingsrichtingen en benodigde rol en middelen van de te benaderen
overheden gedetailleerd uiteen wordt gezet inzake de zoetwaterproblematiek op Schouwen
Duiveland.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door Rutger Punt namens de fracties van CDA en SGP.
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