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Zeeuws Deltaplan Zoet Water - Externe Aanvoer

1 4 SEP. 2021

Geacht College van Gedeputeerde Staten.
Wij verzoeken u de oplossing van externe aanvoer van zoet water voor Schouwen-Duiveland open te
houden en niet op basis van de onderzoeken die zijn gedaan de conclusie te trekken dat deze optie niet
meer thuis hoort in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en de uitvoering daarvan. Hieronder lichten we toe
waarom wij deze optie nog steeds van belang vinden.
Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is een plan met veel inhoudelijke informatie, kennis en gericht op actie
en uitvoering samen met stakeholders. Voor Schouwen-Duiveland is zoet water in het landelijk gebied van
groot belang en we waarderen dat we in het kader van het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland
Zuidwestelijke Delta de kans hebben gekregen om binnen het Living Lab een broedplaats zoet water
Schouwen-Duiveland te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Dit doen wij samen met uw provincie, het
waterschap, de agrarische sector en andere stakeholders. Dit zetten we graag met veel energie voort.
Binnen de broedplaats proberen we verschillende duurzame zoetwatertechnieken uit. Aanpassingen van
het huidige watersysteem worden samen met het waterschap onderzocht en met inzet van bodem- en
watercoaches wordt gewerkt aan het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van de bodem.
Oplossingen als ontzilten van brak water zijn absoluut de moeite waard om te onderzoeken. Maar
innovatie opschalen en systemen aanpassen en veranderen kost tijd. Op dit moment zijn er nog geen
beproefde oplossingen en standaardwerkwijzen beschikbaar. We zijn van mening dat zolang met deze
nieuwe technieken en oplossingen nog niet is aangetoond dat het benodigde zoet water beschikbaar komt
het belangrijk is dat de mogelijkheid van externe aanvoer van zoet water als alternatief beschikbaar blijft.
Agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland geven aan dat de kosten gelijk blijven en de opbrengsten
terug lopen waarbij het ontbreken van voldoende zoet water een van de redenen is. De onzekerheid van
de beschikbaarheid van zoet water en de teruglopende financiële situatie zorgt er voor dat agrariërs niet
kunnen investeren. niet kunnen innoveren en verduurzamen. Bij gebrek aan zoet water zijn de risico's te
groot. Omschakelen naar biologische landbouw heeft daardoor een extra drempel. Systemen als
strokenlandbouw zijn alleen rendabel te maken als er een aantal intensieve gewassen tussen zitten die
afhankelijk zijn van zoet water. Met beschikbaarheid van zoet water kunnen kleinere bedrijven blijven
bestaan en kiezen ze eerder nieuwe teelten boven schaalvergroting. Dit komt de lokale economie,
biodiversiteit, landschap, innovatie en verduurzaming in de landbouw ten goede.
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Kortom zekerheid van zoet water biedt kansen om over te schakelen op duurzamere teelten en
duurzamere landbouwmethoden en zorgt er voor dat de landbouw voor de komende.decennia meer
perspectief heeft.
We werken graag samen met u verder aan de verschillende innovatieve duurzame zoetwateroplossingen.
Hier blijven wij ons onverminderd voor inzetten. Maar zolang deze oplossingen nog niet breed toepasbaar
zijn en voldoende zoet water opleveren moet de optie van externe aanvoer van zoet water op de agenda
blijven staan.
Tot slot vragen wij u deze brief ook in handen te stellen van Provinciale Staten zodat zij deze kunnen
betrekken bij hun besluit tot vaststelling van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water.
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