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Ondenrerp: vragen over de aanvoer van zoet water

Geachte heer Slenders,

Bij boven aangehaalde brief stelt u naar aanleiding van de huidige droogteperiode ons vragen over de
aanvoer van zoet water u¡t het Volkerak-Zoommeer ¡n het kader van artikel 60 RvO algemeen bestuur. Wij
hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 21 augustus 2018 en besloten u als volgt te antwoorden"

¡¡l¡ül¡n¡

Voorafgaan¿ aan de beantwoording van de vier vragen wil het DB duidelijk maken dat in de huídige situatie
alleen ãe zogenaamde "PAN1-polders" afhankelijk zijn van zoet water uit het VZM. Het gaat om het oranje
geU¡e¿ in onãerstaande figuur met een oppervlak van ca. 2500 ha (ca. 5o/o van ons.peilbeheerst gebiecl). De
ãndere peilbesluitgebiedeñ worden voorzien vanuit de MarkVlietboezem (blauwe gebied) en Hollands Diep'
Bergse i.4aas, Amãr en Amertak/Wilhelminakanaal (groene gebied). De niet-gekleurde gebieden maken
ondérdeel uit van het vrij-afwaterend gebíed en kennen geen aanvoermogeliJkheden uit het
hoofdwatersysteem. Bij ðe beantwoording van de vragen is daarom uitgegaan van de gevolgen van een
verzilting van het VZM voor het oranJe gebied. Dit gebied kent conform de huidige inzichten een
piekwatervraag (vraag die gemiddeld 1 keer per 10 Jaar voorkomt) van ca. 0,3 mrls. Deze hoeveelheid water
is nodig voor pe¡ihandhaving, doorspoeling en agrarisch gebruik in de vorm van beregening'

lDlt ziln de polders Erlns-Hendrik, auvergne (Langewater) en Nlcuw-Vossemeer (Rletreek)
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Figuur I : zoetwaterdcelgebieden Brabantse Delta

t)

extreme weersomstandigheden

Is de aanvoer van voldoende zoet water in

G¡n ¡rnntl¡¡

Nee, duidelijk moet zijn dat het waterschap geen enkele garantie kan geven over het leveren van zoet water
in het gebied; nu niet maar ook niet als het Volkerak-Zoommeer (VZM) zout ls. Zowel b[ een zoet als zout
VZM is de zoetwatervoorziening van het gebied namelijk afhankelijk van de Rijnafvoer, de waterkwaliteít van
het inlaatwater (waaronder blauwalgen) en landeliJke afisBraken over de verdeling van het water als de
hoeveelheid afneemt (de bijdrage vanuit de Maas is in dergelijke situaties verwaarloos klein). tn het gebied ¡s
sprake van agrarisch gebruik dat in de landelijke verdringingsreeks onder (de laagste) categorie 4 valt en als
eerste zal worden gekort als sprake is van lage rivierafuoeren. Het DB wil in het kader van het landelijke
proces Waterbeschikbaarheid de beperkingen in de leveríngszekerheid juist meer voor het voetlicht brengen

bij gebruikers.
Ter illustratie van bovenstaande is de zoetwatersituatie van 2018 (tot medio augustus) van het oranje gebied
beschreven ("zoetwatersituatie 2018") en is aangegeven hoe de zoetwatervoorziening is geregeld bij een zout
VZM ("zoetwateruoorziening in de zoute situatie").

Zoctwetar¡iturtir 2O1t
Op grond van het geactualiseerd Waterakkoord VZM spoelt RWS het meer vanaf februari zeer intensief door
(met piekinlaten tot 50 m3/s bij de Volkeraksluizen). Dit doorspoelen is bedoeld om het chloridegehalte van
het meer in het zomerhalfjaar onder de 450 mg/l te houden. Vanwege dreigende verzilting van WestNederland/Hollandse lJssel is deze inlaat gestopt op 5 augustus.
Ondanks dat RWS het VZM heel intensief doorspoelt om het systeem voldoende zoet te houden, was deze
zomer sprake van een zodanige blauwalgontwikkeling voor onze inlaten dat deze gesloten moesten worden
(zie tabel 1),
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Geen, nog deels gevoed met kwelwater
Brabantse Wal
Noodpomp bij de Waterweg

Vossemeer/Rietkreek
ting atum van inlaten langs het VZMISRK en mogelijke

rnatieve aanvoer

In tegenstelling tot bijvoorbeeld 2011 ziJn dit jaar de inlaten dus niet gesloten vanwege te hoge

chloridegehaltes op het VZM. Door het doorspoelbeheer, zoals is vastgelegd in het geactualiseerde
WaterakkoordVZM (uit 2015), variëren de chloridegehaltes in het meerter hoogte van onze inlaten tussen de
250-300 mgll en is in lijn met de Jaren 2016 en 20t7 (tot medio augustus
In de huidige situatie worden alleen de polders van Nieuw-Vossemeer op een alternatieve wijze voorzien van
zoet water als de inlaten langs het VZM worden gesloten. Het gaat hierbij om de noodpomp aan de Waterweg
bij de Heense Molen, In de Auvergnepolder is nog sprake van enig kwelwater van de Brabantse Wal.
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Eij een zo¡¡t VZM wonden deze drie deefgebieden
ontsloten via de Roode Vaart e!! een nog
aarnvul|end (alleen bij besluit zout) aan te leggen
aanvoersysteem in het westen van Ðrabant- De
aanvoerrorute díe aanvutlend gerealiseerd rnoet
worden (ook voor de Zeeuryvse eilanden Tholen en
St. Philipsland), is gesdtetst in de figuur hiernaast.

flet zoete water voor het gebied komt dan uit de
MarkVlietboezenn die sordt gevoed via de inlaten
Roode Vaart en Oosterftout. Belangrijk voordeel
van deze aanvoenoute is dat geen water verlolen
gaat voor doorspoeling van de buffer en vrijwel l:
kan worden ingezet voor gebruik in de polders.

f.

Sinds 6 augustus 20tB geldt vanwege de toename
van blauwalgen op de Steenbergse Vliet een

innamestop voor het gebied van de Rietreek
vanirege de blauwalgenontwikkeling op de
Steenbergse Vliet.

Figuur 2: Aanvoerroute West-Brabant bij zoulVZM

Ook kUkcn naar gcmiddcl¡tc
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Voor zoetwatervoorziening is het niet juist om alleen naar extreme situaties te kijken. De potenties in een

gebied voor natuur/ecologie en agrarische activiteiten worden ook bepaald door/in gemiddelde
omstandigheden. Belangrijke parameter is dan ook weer het chloridegehalte. Wat dat betreft kan gesteld
worden dat de kwaliteit van het inlaatwater ¡n de situatie bij een zout VZM verbetert. In de huidige situatie
stuurt RWS immers op een gehalte van 450 mg/l og het VZM in het zomerhalfiaar. Bij een zout VZM wordt
het Hollands Diep de belangríjkste bron voor wateraânvoer. In het zomerhalfiaar kent het chloridegehalte op
het Hollands Díep een bandbreedte van 100-150 mgl|.

Bshcer en onder{roud
Belangrijk is wel te vermelden dat de reguliere inlaat vanu¡t het VZM voor het waterschap hoofdzakelijk onder
vrij verval kan plaatsvinden. De beheerkosten kunnen daardoor worden beperkt. B¡j een zoetwateruoorziening
via de Roode Vaart zal meer gepompt moeten worden. Over deze extra beheerkosten moeten bij een besluit
tot een zout VZM nog wel afspraken worden gemaakt tussen o.a. de twee betrokken waterschappen,
provincies en gebruikers.
er alternatieve aanvoerroutes voor
De alternatieve zoetwatervoorziening is rond 2010 ontworpen. Voorafgaand hieraan zijn verschillende
opties/varianten bekeken waaronder verschillende aanvoerroutes door en langs Zevenbergen. Op grond van
kosten (inrichting en beheer) is gekozen voor het huidige ontwerp met een doorvoer door Zevenbergen en
(bij een besluit tot een zout VZM) aanvoer vanuit het MarkVlietsysteem ter hoogte van gemaal Leurschans in
de Steenbergse Haven (zie figuur 2 onder vraag 1).
In 2015 en 2016 is in verband met mogel¡jke kostenbesparing nogmaals gekeken naar alternatieven (en
optimalisaties), Hierbij is geconcludeerd dat ook de inlaat via de Heense watergang gebruikt kan worden voor
onder andere doorvoer naar de Prins-Hendrikpolder. Bij een besluit tot een zout VZM zal samen met de
streek/gebruikers (grondeigenaren) een definitief ontwerp moeten worden gemaakt waarbij op het niveau
van individuele waterlopen de meest optimale (alternatieve) zoetwatervoorziening voor het gebied wordt

gerealiseerd.
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uiþaHcn" Is nog n¡et met zekerheid ùe zeggen. frlet Kftlfr{t
nna¡ltt rugclmatig Himaåtsaenan{o's van een mogdijk toekomstig Hirnaat voor llederland. Klmaatmodellen
waarbij rcrsdtillende variabelen (zoals verscåillen in de mondiale temperahrurst¡¡ging en verandering van
lurdtts&umingen) worden meegenomen" laðt een bandbreed¡e aan mogelijke toekomsÞeÌspectieven zien.
Bii het vorngeven van bcleid en uituêrken en realiserer¡ van maatnegelen is het beiangrijk om verstandig met
de onzelkerlreden om ùe gaãn. Dit tËet AdapUef [Þltamanagement waarbii uit kostenoverweg¡ng en rekening
houdend met de onzekerheidsmarges vooral met zogenaamde'altijd-goed* maatregelen aan de slag wordt
gegaan. De Roode Vaart ¡n Zevenbergen is daar een mooi voorbeeld van, Dae maablcget levert voor een
ovetz¡dlteliJke periode van 10-15 jaar een duidelijkc verbetering op van de zoeh{atercituatie in tilest-Brabant
en draagt tevens bij aan andere doelstellingen in het gebied (rnet dan ook een gedeelde financiering).
tn de kaders Waterbeschikbaarheid (novemben 2017) heeft het DB aangegeyen dal het waterschap na
uitvoering van de Roode Vaart in Zevenbergen de aftankelijkheid van het hoofruatersysteem niet verder
vergroot. l{a de realisaüe van de Roode Vaaft worden er gôen maatregelen meer getroffien om de
aanvoerçapaciteit vtnuit het hoofidwatersysteem te vergroten" De nadruk komt te liggen op het robuuster
maken van het regionale systeem (realisatie Krekenvisie West-Brabant)" Tevens zal samen met gebruikers
gekeken worden welke maatregelen er op bedriJßniveau getrollen kunnen worden om de (toename in de)
zoehf,atcrvraag te beperken. Dit gcldt zeker voor dit oranje gebied waar de zoute kweldruk relatief groot is
maar in de brakke omgev¡ng de laaBte iar€n toch de omvang met zoutgevoeliger teelten toeneemt.
Floe Uimaatrcrandering voor l{ederl¿nd gaat

Vetzilting van het VZM is ecn ambitie van het rijk en enkele rcgionale partijen waaronder de provincies
Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Deze paft¡jen dragen alleen financieel bij aan een alternatieve
zoetwatervoorziening als er een besluít l¡gt tot een zout VZM door het rijk. Begin dit jaar is tussen rijk en
regio een traject afgesproken waarbij uiterlijk eind 2018/begin 2019 helderheid moet komen over de
haalbaarheid van een zout VZM en de termijn waarbinnen dit gerealiseerd kan worden. Binnen d¡t traject zal
niet alleen de financiële haalbaarheid worden onderzocht maar zullen ook de belangrflke stakeholders worden
betrokken en bevraagd. Voor het waterschap is van belang welk standpunt de gebruikers in het gebied en
ZLTO In zullen nemen.
Het dagelijks bestuur houdt hierbij vast aan de eerder vastgestelde lijn dat z¡j geen voor- of tegenstander is
van een zoutVZM en er bij een besluit tot een zout VZM voordien een goede alternatieve
zoetwatervoorziening moet zijn gerealiseerd ("eerst het zoet dan het zout"), Venruijzend naar het antwoord
onder 1, kan een zout VZM met bijbehorende alternatieve zoetwatervoorziening ook kansen bieden voor ons
watercchapsgebied omdat de leveringszekerheid voor het oranje gebied vergelijkbaar blijft maar in
gemiddelde situaties het chloridegehalte van het inlaatwater beduidend lager is.
De zomer van 2018 is uiterst leerzaam voor de toetsing van beleid en strategie rondom het thema
zoetwâtervooziening. Naar aanleiding van huidige droogte zal het waterschap een brede evaluatie uiwoeren

waarbij de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de zoetwatervoorziening nadrukkelijk worden
betrokken. Deze evaluatie zal worden gebruikt in de definitieve stellingname door het waterschap ter attentie
van het zout maken van het VZM,
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het Reglement van Orde

AB worden uw vragen en ons antwoord daarop geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur

van 26 september 2018. Uw vragen en ons antwoord worden ook gepubliceerd op de websíte van het
waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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