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Verzenddatum

Onderwerp: antwoord DB op vragen over Deltaplan Zoetwater
Geachte heer Van der Kallen,

Bij boven aangehaalde brief heeft u ons vragen gesteld over het advies Deltaplan Zoetwater. Wij kunnen u
het volgende antwoorden.

1. Heeft ons waterschap dit voornoemd bestuursakkoord

getekend?

Nee, deze bestuursovereenkomst voor de Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta is nog in de maak. Het

ligt in het voornemen deze overeenkomst te tekenen nog in de bestuursperiode van de huidige gedeputeerde,
waarschijnlijk zo rond midden maart.
of gedeeltelijkvooronzerekeningenwatisdeimpactvan
deze kosten op de begroting van de komende jaren?

2. Zoja,welkemaatregelenkomendangeheel

De bestuursovereenkomst betreft maatregelen die onderdeel uitmaken van de zoetwaterstrategie van de
partners in de Zuidwestelijke Delta voor het klimaat-robuuster maken van de ríjks- en regionale
watersystemen. Het waterschap is betrokken bij drie maatregelen die ook in de bestuursovereenkomst zullen
worden genoemd:
. Alternatieve aanvoerroute Noord-West Brabant via de Roode Vaart inclusief de optie voor doorvoer (altijd
goed maatregel). Voor deze maatregel is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin
de financiële bijdrage van het waterschap is opgenomen.
. Krekenvisie West-Brabant. Deze visie geeft richting aan voor een integrale uitvoering van maatregelen die
het waterschap, als onderdeel van zijn wettelijke kerntaken, programmeert via de jaarlijks door het AB
vast te stellen meerjarenbegroting. Vanuit het Deltafonds is een bijdrage gereserveerd voor de periode
2022-2028.
. Doorvoer vanuit Mark-Dintel-Vliet stelsel naar de PAN-polders, Tholen en St. Philipsland, inclusief
uitbreiding van de capaciteit van het gemaal bij de Roode Vaart. Het waterschap financiert hier niet aan
mee. Deze maatregel maakt immers onderdeel uit van de alternatieve zoetwatervoorziening die
noodzakelijk is voor het zout kunnen maken van het Volkerak-Zoommeer ('eerst het zoet, dan het zout').
Deze voorgenomen bestuursovereenkomst zal een intentioneel karakter hebben en zal passen binnen de
eerder door het AB ingediende zienswijze. Het ondertekenen brengt dan ook geen extra financiële
investeringen voor de uitvoering van maatregelen met zich mee. Afspraken over toekomstige maatregelen
voor bediening, beheer en onderhoud zullen in een later stadium worden vastgelegd in een of meerdere
samenwerkingsovereenkomsten. Wanneer die samenwerkingsovereenkomsten aan de orde zijn, worden deze
ter bespreking (met een duiding van de betekenis ervan voor de meerjarenbegroting) aan het AB voorgelegd.
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3. Zo nee, is uw DB dit voornemens te doen en wat is de rol van het AB in deze?
Zie het antwoord op vraag 1: ja. Het AB zal over de ondertekening worden geÏnformeerd.

4. Is het DB met

de fractie Ons Water/Waterbreed van mening dat, gezien de mogelijke gevolgen op de
het
AB gekend moet worden in het aangaan van voornoemd bestuursakkoord?
begroting,

Nee, zie het antwoord op vraag 2 laatste alinea.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Overeenkomstig de Spelregels AB worden
uw brief en ons antwoord daarop aan de andere AB-leden bekendgemaakt via de website van het waterschap.
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Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen
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dr. A.F.M. Meu
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