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Deze week is duidelijk geworden dat de minister van I&W niet voornemens is om op
afzienbare termijn een besluit te nemen over verzilting van het Volkerak-Zoommeer.
Op korte termijn komen hiervoor dus ook geen rijksmiddelen vrij. GS hebben hiervan
met teleurstelling kennis genomen.
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De provincie Noord-Brabant heeft zich de afgelopen jaren - samen met Zeeland,
Zuid-Holland en andere belanghebbende partijen - bij het rijk sterk gemaakt voor de
verzilting van het Volkerak-Zoommeer, in combinatie met het aanleggen van een
goede, alternatieve zoetwatervoorziening voor met name de landbouw in het
westelijk deel van West-Brabant.
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In onze ogen zou terugkeer van zout en getij in het Volkerak de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van het omliggende gebied vergroten en een impuls betekenen op
het gebied van economie, toerisme, landbouw en natuurontwikkeling. De provincie
was dan ook bereid om hiertoe aanzienlijk financieel bij te dragen.
De minister heeft de provincie verzocht tóch te investeren in zoetwatermaatregelen
omdat het perspectief op een zout Volkerak-Zoommeer op langere termijn overeind
blijft staan. GS beraden zich momenteel over hun opstelling in deze nieuwe situatie.

Met vriendelijke groet,
Johan van den Hout
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Geachte heer Van de Donk,
Onder dankzegging voor uw brief d.d. 14 juni 2018 reageer ik op uw wens om in
het BO MIRT van november 2018 tot een besluit te komen over het VolkerakZoommeer en het bijbehorende zoetwaterprogramma. Middels deze brief bevestig
ik wat ik 25 september jongstleden telefonisch met u heb besproken naar
aanleiding van uw verzoek.
Allereerst wil ik benadrukken dat voor het Rijk het gekozen ontwikkelperspectief in
de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer nog steeds
overeind staat. Het streefbeeld voor de Zuidwestelijke Delta gaat uit van herstel
van het evenwicht tussen veiligheid, economie en ecologie. Dit herstel bestaat uit
het verminderen van barrières tussen wateren, het beperkt terugbrengen van getij
en het herstellen van zoet-zout overgangen. Dit draagt bij aan de natuurwaarden,
waterkwaliteit en de economie. Het ontwikkelperspectief van een zout VolkerakZoommeer past in dit streefbeeld.
Mijn collega van LNV en ik hebben budget gereserveerd voor de Programmatische
Aanpak Ecologie Grote Wateren (tot en met 2031). Het Rijk geeft hierin prioriteit
aan projecten die voorkomen dat de waterkwaliteit en natuurwaarden
achteruitgaan, mede in het licht van de wettelijke verplichtingen voor de
Kaderrichtlijn Water en Natura2000. Vanuit dit uitgangspunt zie ik onvoldoende
argumentatie om het Volkerak-Zoommeer prioriteit te geven ten koste van
urgentere projecten. Indien in latere járen besloten wordt tot een
budgetreservering voor de periode vanaf 2032 van de Programmatische Aanpak
Ecologie Grote Wateren, kan gekeken worden naar de programmering van
resterende opgaven zoals het zout maken van het Volkerak-Zoommeer.
De extreme droogte van de afgelopen zomer toont aan dat investeren in
zoetwater belangrijk is. De alternatieve zoetwatermaatregelen die nodig zijn voor
een zout Volkerak-Zoommeer zijn ook bij een zoet meer zeker zinvolle
investeringen, omdat ze zorgen voor een betrouwbaarder aanlevering van
zoetwater vanuit het oosten, met een betere leveringszekerheid voor de
landbouw.
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Ik nodig u, met het oog op het komende Bestuurlijk Platform Zoetwater van 15
november 2018, dan ook uit om in te zetten op de voor een zout VolkerakZoommeer benodigde alternatieve zoetwatermaatregelen. Dit in de wetenschap
dat het ontwikkelperspectief van een zout Volkerak-Zoommeer voor zowel Rijk als
regio niet ter discussie staat.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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