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Geacht college van burgemeester en wethouders,
In uw brief dd. 14 september 2021 pleit u ervoor Externe zoetwateraanvoer naar Schouwen-Duiveland
als maatregel “op de agenda” te houden door opname in het uitvoeringsprogramma Zeeuws Deltaplan
Zoet Water. In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is externe aanvoer aangemerkt als een maatregel die
“vooralsnog niet haalbaar is”. In een bestuurlijk overleg van 8 september jl. is hier met u van gedachten
over gewisseld.
Wij hebben tevens kennis genomen van een motie die op 11 november 2021 unaniem door uw
gemeenteraad is aangenomen. In deze motie staat dat er “zonder externe aanvoer geen duurzame
oplossing aan Schouwen-Duiveland geboden kan worden”, en dat hogere overheden daaraan
(financieel) moeten bijdragen. De motie draagt u op daarvoor te gaan lobbyen.
In de vergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 22 november jl. heeft
de minister aangegeven dat externe aanvoer niet rendabel is en dat een bijdrage van het rijk niet aan
de orde is. De minister verwijst naar de provincie voor financiering. Dit is in lijn met wat ambtenaren
van het ministerie van I&W en de Staf Deltacommissaris onlangs ook aan uw medewerkers hebben
toegelicht. Voor Zeeland zou dat, met meerdere deelgebieden met een problematische
zoetwatersituatie, een regionale investering van honderden miljoenen vereisen. Dergelijke bedragen
gaan de regionale draagkracht ver te boven, waarmee externe aanvoer financieel gezien op dit
moment geen haalbare optie is.
Het afgelopen jaar is het onderzoek naar externe aanvoer van zoet water naar Schouwen-Duiveland
begeleid door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente, de provincie en het
waterschap en vertegenwoordigers van Agrarisch Schouwen-Duiveland. Op 30 november jl.
vergaderde deze werkgroep over de uiteenlopende interpretaties van het “vooralsnog niet opnemen”
en het “op de agenda houden” van externe aanvoer. De gedeelde conclusie is dat er geen verschil van
inzicht is in de kosten en technische mogelijkheden. Ook is er overeenstemming over het feit dat de
provincie de baten heeft geraamd op basis van het huidige landbouwkundig gebruik. Externe aanvoer
is dus technisch haalbaar, maar de kosten zijn dermate hoog zijn dat ze op dit moment niet te dragen
zijn. De werkgroep merkt wel op dat een besluit niet uitsluitend gebaseerd hoeft te worden op een
kosten-batenanalyse aan de hand van het huidig landbouwkundig gebruik, maar dat ook de
toekomstige betekenis van de landbouw voor de regio of het land in ogenschouw kan worden
genomen.
Wij zijn zeker bereid het belang van zoet water voor de toekomstige landbouw op SchouwenDuiveland actief onder de aandacht te blijven brengen. In dat breder perspectief zijn aan de orde de
leefbaarheid op het platteland, de strategische voedselproductie, de transitie van de landbouw, maar

ook de nationale rivierwaterverdeling. Maar wij delen de opvatting uit de door uw gemeenteraad
aangenomen motie dus niet en achten een lobby om te besluiten tot externe aanvoer momenteel
weinig kansrijk.
Wij zetten met u en andere belanghebbenden graag het gesprek voort over een duurzame robuuste
zoetwatersituatie op Schouwen-Duiveland. De samenwerking met uw gemeente is op dat vlak
uitstekend en wij waarderen uw initiatieven binnen de Broedplaats Zoet Water. Deze sluiten perfect
aan bij ons onderzoeksprogramma Proeftuin Zoet Water waarin kennis wordt ontwikkeld om meer
zelfvoorzienend te worden. Wij menen dat Schouwen-Duiveland zich met recht kan profileren als
koploper op dat terrein en dat die positie de gemeente tal van ontwikkelingskansen biedt.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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