Technische vragen van fractie Gezond Water.
Achtergrond bij Grevelingen-Volkerak:
Er is een ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer uitgebracht gericht
op een zout Volkerak met beperkte getijdewerking. Daarop heeft ook ons Waterschap
Brabantse Delta in grote lijnen positief gereageerd.
Begin februari heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma een “Natuurambitie 2050” uitgebracht
waabij het “streven naar waterveiligheid het werken met natuur en natuurlijke processen”
voorop gezet wordt. Daarbij zijn oplossingen voor de Zuidwestelijke Delta (inclusief o.a.
Haringvliet) en Rivierengebied aangegeven.
Gezond Water heeft daarbij de volgende technische vragen:
1) Hoe verhoudt de visie van Staatssecretaris Sharon Dijkstra zich met de
Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer?
2) Zijn de eventuele doorwerkingen van de visie van Staatssecretaris Dijkstra voor ons
werkgebied te duiden?
3) Zo ja geeft dat een versterking van reeds ingeslagen oplossingsrichtingen? Zo nee,
welke oplossingsrichtingen zouden bijgesteld moeten worden?
4) Is de visie van Staatssecretaris Dijkstra te vergelijken met thema 1 van de
richtinggevende uitspraken van het Algemeen Bestuur nl: “Het Waterschap kiest waar
mogelijk voor oplossingen die gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden en
mogelijkheden”?
Achtergrond bij vragen over Haringvliet-Hollands Diep en zoetwateraanvoer:
Op vrijdag 13 februari is er een volledig bezet Seminar “Deltawater Nu en Later” in
Numansdorp gehouden over structurele veranderingen in de zoetwateraanvoer ten
behoeve van de land- en tuinbouw in het Groene Hart. Uitgangspunt was om de
tijdelijke noodvoorziening via Utrecht permanent te maken en de huidige
zoetwaterinlaat via Hollandse IJsel bij Gouda te laten vervallen. Als gevolg daarvan
zou de geforceerde sturing van zoetwater via Bergse Maas, Dordtse Kil en Hollandse
IJsel niet meer nodig zijn. Bijkomend effect zou zijn dat de steenstortingen van
tientallen miljoenen om voortgaande uitschuring van dijken langs Dordtse Kil en Spui
tegen te gaan, kunnen vervallen.
In aanwezigheid van o.a. Voorzitters van Waterschap de Hollandse Delta en de Zuid
Hollandse LTO werd unaniem een manifest ondertekend om deze structurele
verandering in de zoetwateraanvoer naar het land- en tuinbouwgebied in het Groene
Hart te gaan realiseren.
5) Heeft ons Waterschap ook kennis genomen van deze voorgestelde structurele
verandering in de zoetwateraanvoer naar het Groene Hart?
6) Wat zouden de veranderingen van de structureel minder geforceerde en daardoor
natuurlijker zoetwateraanvoer Groene Hart voor de stromingen en zoet en zout water
gehaltes in Bergse Maas, Amer en Hollands Diep van ons werkgebied kunnen gaan
betekenen?
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