Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Anton Geluk en Rinus van ’t Westeinde en François Babijn (CDA, Partij voor Zeeland)
ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 26.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake verzilting Volkerak
Zoommeer:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 23 oktober 2019
In de brief van het Gebiedsoverleg
wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat verzilting een goede optie
zou zijn voor het gebied in verband
met de waterkwaliteit. Deelt GS dit
uitgangspunt en is er nog recent onderzoek gedaan naar de noodzaak
voor verzilting

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

We willen opmerken dat nu geen onomkeerbare besluiten worden genomen.
Een eventuele positieve startbeslissing
van de minister zal leiden tot verder
overleg met de regio.
Om inzicht te geven in de stand van zaken rondom het Deltaplan Zoetwater en
het Volkerak-Zoommeer (VZM) wordt op
8 november een informatiebijeenkomst
voor de Staten georganiseerd. De waterbeheerder van het VZM, Rijkswaterstaat, geeft daar een toelichting op de
huidige stand van zaken. Daarbij wordt
ingegaan op recent onderzoek als ook
op de geplande kennisprogramma’s.

2.

Hoe wordt de uitkomst van deze informatiebijeenkomst (‘breed uitgezette informatiebijeenkomst’ Zoet water red.) verwerkt in het op te stellen
Deltaplan Zoetwater?

2.

De bijeenkomst van 8 november is een
GS informatiebijeenkomst bedoeld voor
Provinciale Staten.
In het kader van het Gebiedsoverleg zal
ook het belang van de betrokkenheid en
informatievoorziening naar alle betrokken partijen worden ingebracht.

3.

Is GS voornemens de uitkomst van
het op te stellen Deltaplan Zoetwater
zo spoedig mogelijk na gereed komen richting de ministers I & A en
LNV te communiceren zodat voorkomen wordt dat “de pap reeds is gestort”? Zo ja, hoe en wanneer wil GS
dit doen?

3.

Wij zullen het inbrengen in de
bestaande gremia waaronder het gebiedsoverleg ZWD.

4.

Uw College heeft kennis genomen
van de brandbrief van het “Comité
zoet Krammer-VolkerakZoommeer”,
ondertekend door meer dan 120 organisaties en bedrijven uit ZuidwestNederland, aan minister Schouten
(LNV) waarin zij gevraagd hebben af
te zien van plannen om deze
wateren op de grens van Zeeland,
Zuid-Holland en West-Brabant te verzilten. Is deze brief betrokken bij het

4.

De brief van het comité is rechtstreeks
aan de minister gestuurd, in afschrift
aan ons.
De brief was niet beschikbaar bij de vergadering van 12 september van het Gebiedsoverleg.

5.

Vragen aan gedeputeerde staten
opstellen van de reactie aan de ministers?
In de PZC van 17 oktober 2019 geeft
het “Comité zoet Krammer-VolkerakZoommeer” aan dat er binnen het
“Gebiedsoverleg” naar hun ervaring
geen sprake is geweest van een
open en gestructureerde samenwerking met stakeholders. Hoe ziet GS
dit?

Antwoorden van gedeputeerde staten

5.

Het Gebiedsoverleg wordt geadviseerd
door de Adviesgroep ZWD waarin maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd zijn. Aan tafel zitten: ZMF,
ZLTO, HIWA, ANWB, Schuttevaer, Visserij (NOV, Visned, CVO), SBB, Zeeuws
landschap, Natuurmonumenten, Wereld
natuurfonds, VNO-NCW BrabantZeeland, en vertegenwoordigers van de
Brabantse, Zeeuwse en Zuid-Hollandse
gemeenten.

6.

Zijn de ministers en andere partijen
op de hoogte van de GS-brief en
daarmee van het standpunt
dat er totdat er een Deltaplan Zoet
Water is geen onomkeerbare besluiten genomen dienen te
worden? Zo ja, wanneer en hoe is dit
gecommuniceerd ? Zo nee, is GS
dan alsnog bereid dit bij
de Rijksoverheid en andere partijen
kenbaar te maken?

6.

De GS-brief aan u is bedoeld als extra
uitleg bij de brief van het gebiedsoverleg
aan de minister. Wat er in staat is conform de afspraken en daarmee dus bekend bij de minister

7.

De gedeputeerde Pijpelink heeft aangegeven in de vergadering van Provinciale Staten van 20 september dat
zij een zoet Volkerak-Zoommeer niet
als doel, maar als middel ziet voor
een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in Zeeland. In hoeverre
is dit ingebracht in het Gebiedsoverleg en in gesprekken met stakeholders?

7.

Gedeputeerde Pijpelink heeft dit reeds
op 12 september ingebracht in het gebiedsoverleg.

MIDDELBURG, 5 november 2019
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