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Bij de start van het nieuwe college is aandacht gevraagd voor openstaande moties uit

voorgaande jaren. Een daarvan is de motie 556 van het statenlid Noordermeer (VVD) d.d. 28

januari 2015 over een Zoetwaterprotocol. In deze brief willen wij u informeren over de inzet die

Gedeputeerde Staten hebben gepleegd om invulling te geven aan de motie en over nieuwe

informatie van het Rijk die van invloed is op de behandeling van de motie.

Ten tijde van het indien van de motie was er sprake van het zout maken van het Volkerak-

Zoommeer en verdieping van de Nieuwe Waterweg. Dat was aanleiding om Gedeputeerde

Staten te verzoeken:

- om samen met al de betrokken partners, waaronder het Rijk en de waterschappen een

zoetwaterprotocol op te stellen, dat duidelijk beschrijft door wie en hoe er bij een falende

zoet-zoutscheiding in de Volkeraksluis gehandeld zou moeten worden en dat regelt dat

er een robuust ontwerp voor de sluizen komt om zoutlekkage zo veel mogelijk te

beperken;

- om bij nieuwe ingrepen in het zoetwatersysteem, zoals een eventuele verdieping van de

Nieuwe Waterweg te zorgen dat er ten alle tijden een zoetwaterprotocol komt, dat

beschrijft hoe en door wie te handelen bij extra zoutlast en dat regelt dat er robuuste

maatregelen genomen worden ter compensatie van die zoutlast.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in haar brief dd 8 november 2019 over het

waterbeleid aangegeven dat het terugbrengen van getij en het zout maken van het Volkerak-

Zoommeer geen onderdeel is van de lijst met projecten waarvoor tot 2032 geld is gereserveerd in

de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Daarmee is niet alleen de realisatie van een zout

Volkerak-Zoommeer op de lange baan geschoven, maar ook de realisatie van een zoet-

zoutscheiding in de Volkeraksluizen en eventuele afspraken over het falen ervan. Door deze

ontwikkeling is het eerste punt van motie 556 de komende tien jaar niet aan de orde.



Bijlage:   Lid GS-brief van gedeputeerde Janssen d.d. 23 april 2018 over behandeling van moties en

informeren over pakket maatregelen om zoet water in de toekomst te waarborgen.
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Overigens willen wij benadrukken dat er al afspraken met de betrokken partners zijn gemaakt

over de zoetwatervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer. De belangrijkste afspraak is dat er

pas zout water in het Volkerak-Zoommeer wordt toegelaten als een alternatieve

zoetwatervoorziening geregeld is. Daarnaast zijn in het Deltaplan Zoetwater (opgenomen in het

Deltaprogramma 2015) afspraken gemaakt over maatregelen om de zoetwatervoorziening rond

het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Twee van deze maatregelen verbeteren de

zoetwatervoorziening via het huidige, zoete Volkerak-Zoommeer en zijn de afgelopen jaren al

gerealiseerd door Rijkswaterstaat, namelijk:

- winterdoorspoeling, waardoor de chlorideconcentaties aan het begin van het

groeiseizoen lager zijn;

- herstel zoetzoutscheiding Krammersluizen, waardoor de zoutindringing vanuit de

Oosterschelde wordt beperkt.

Waterschap Hollandse Delta werkt op dit moment in het kader van het Deltaprogramma


Zoetwater aan de realisatie van een alternatieve inlaat voor het Brielse Meer, waardoor de

zoetwatervoorziening van het Brielse meer minder gevoelig is voor verziltingseffecten op het

hoofdwatersysteem, waaronder zoutlek uit een eventueel toekomstig zout Volkerak-Zoommeer.

 

Wat betreft het tweede punt van de motie heeft gedeputeerde Janssen in zijn brief aan

Provinciale Staten dd 23 april 2018 een overzicht gegeven van de inzet waarmee Gedeputeerde

Staten de afgelopen jaren hebben gewerkt aan de invulling van de motie en aan een robuuste

zoetwatervoorziening in het algemeen. In de brief dd 23 april 2018 wordt specifiek ten aanzien

van de inmiddels afgeronde verdieping van de Nieuwe Waterweg gemeld dat de Provincie Zuid-

Holland als belanghebbende en als adviseur in de aanloop van de vergunningverlening drie

brieven aan het Rijk heeft gestuurd, die hebben bijgedragen aan de voorwaarden in de

vergunning onder bevoegd gezag van het rijk. Daarmee is invulling gegeven aan punt 2 uit motie

556, in lijn met het behandelvoorstel voor motie 556 (PZH-2015-506942414) dat op 17 juni 2015

in de commissie Groen en Water is besproken.

Op grond van deze brief en de genoemde brief van gedeputeerde Janssen dd 23 april 2018 over

de behandeling van moties verzoeken wij Provinciale Staten om motie 556 als afgehandeld te

beschouwen.
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