Provinciale Staten
Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 25.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake het opstellen van een
Deltaplan Zoetwater:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 7 oktober 2019
Is uw college het eens met wat in de
toelichting wordt geschetst; dat er
een ommekeer in beleid, het weer
omarmen van zoetwaterafvoer door
de delta, het bergen van zoet water
bij hoge afvoeren, een bittere noodzaak is en dat het behoud van een
zoet Volkerak-Zoommeer een eerste
cruciale stap is? Zo nee, graag uw
uitgebreide toelichting waarom niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

De situatie in de Zuidwestelijke delta is
complex.
Om inzicht te geven in de stand van zaken rondom het Deltaplan Zoetwater en
het Volkerak-Zoommeer wordt op 8 november een informatiebijeenkomst voor
de Staten georganiseerd.
De waterbeheerder van het VolkerakZoommeer, RWS, geeft daar een toelichting op de stand van zaken. Daarbij
wordt ingegaan op recent onderzoek als
ook op de geplande kennisprogramma’s
voor de komende jaren.

2.

Kan uw college ontkennen dat zoutwater eveneens waterkwaliteitsproblemen kent en giftige algen?

2.

Nee, wij weten dat de waterkwaliteit ook
bij zout water een aandachtspunt kan
zijn.

3.

Is uw college het eens met de stelling
dat met een zout VolkerakZoommeer
nauwelijks zoet water wordt bespaard, terwijl de verzilting van
het omringende land toeneemt? Zo
nee, waarom niet?

3.

Zoals gesteld onder pt 1 wordt op 8 november een informatiebijeenkomst voor
de Staten georganiseerd.
De waterbeheerder van het VolkerakZoommeer, RWS, geeft daar een
toelichting op de stand van zaken. Een
feitelijke beantwoording van de gestelde
vraag kan daar plaats vinden.

4.

Natuurorganisaties claimen vaak dat
door verzilting de biodiversiteit
wordt gestimuleerd. Kan uw college
met feiten onderbouwen dat dat zo
is?

4.

Wij hebben de indruk dat dit geen zwartwit discussie is en ook niet te veralgemeniseren is.

5.

Is uw college het eens met het in de
brief gestelde: ,,Ontpolderen en
afgraven is geen teruggeven aan de
natuur, maar een cultus van schaars
land offeren aan de weidse zee/oceaan zonder noodzaak.”? Zo nee,
waarom niet?

5.

In onze optiek zijn maatregelen altijd
een middel om een bepaald doel te bereiken en niet andersom.

6.

7.

Vragen aan gedeputeerde staten
De briefschrijver stelt verder: ,,De
laatste beperkte mogelijkheden liggen verder nog op de eilanden zelf.
Het gaat allereerst om zorgvuldig
omgaan met de ruimtelijke ordening,
waarbij het zoetwaterbeheer bepalend hoort te zijn (toekomstige generaties!!). Het is daarom ronduit onbegrijpelijk dat het college duurzame
viskwekerijen op het schaarse land
wil stimuleren.
Die kwekerijen behoren thuis in de
zoute wateren, waar ruimte te over
is.
Bovendien steekt het college, evenzeer onbegrijpelijk, in op zilte teelten.
Daar mag geen land voor worden afgraven en bewust verzilt. Ook die
teelten horen buitendijks. Onbegrijpelijk, omdat in de 30 à 40 jaar, dat
men daar op Texel al mee bezig is,
er nog geen resultaat geboekt is, dat
zoden aan de dijk zet. Ondanks de
honderden miljoenen aan subsidie.”
(N.B. Het project in Texel is inmiddels failliet verklaard.)
Graag vernemen wij van uw college
waarom u desondanks blijft insteken
op het stimuleren van duurzame viskwekerijen en zilte teelten op ons
schaarse Zeeuwse land? Graag uw
uitgebreide motivatie.
Is uw college het eens met de slotconclusie in de brief: ,,College, zet in
op verlaging van het zoutgehalte van
de deltawateren door de afvoer van
rivierwater en graaf uw hoge gronden
niet af.”? Zo nee, waarom niet?

6.

7.

Antwoorden van gedeputeerde staten
Wij verwijzen voor het antwoord naar
het beleid voor aquacultuur zoals dit is
verwoord in het omgevingsplan Zeeland
2018.

Ons doel is het realiseren van een
optimale zoetwatersituatie. De door het
Gebiedsoverleg voorgestelde versnellingsagenda zoet-water biedt ruimte
voor het onderzoeken van meerdere
middelen om het uiteindelijke doel te bereiken.
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