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Geachte heer Gommeren,

Op 3 augustus ontvingen wij uw vragen met betrekking tot de geplande verzilting 
van het Volkerak-Zoommeer. Deze problematiek is met name de laatste 6 jaar 
onderwerp van gesprek in onze regio. Aanleiding tot de discussie was het 
blauwalgprobleem in deze wateren. Het onderwerp is regelmatig onderwerp van 
gesprek geweest in de gemeenteraad en heeft in twee gevallen geleid tot moties 
welke unaniem of bijna unaniem zijn aangenomen. De eerste motie dateert van 
27 november 2014. Daarin heeft de raad zijn standpunt neergelegd welke is 
ingediend als zienswijze op het ontwerp van de Rijksstructuurvisie Grevelingen 
Volkerak-Zoommeer. De tweede motie heeft de raad aangenomen tijdens de 
behandeling van de jaarstukken op 18 juni 2015. Beide moties zijn bijgevoegd. 
Gelet op deze moties is er duidelijke sprake van een standpunt van de 
gemeenteraad. Er is geen enkele behoefte of aanleiding voor het college om een 
eigen of afwijkend standpunt te hebben. Het college zal dus het standpunt van de 
raad volgen en uitdragen. Dat is dus ook de strekking van ons antwoord op uw 
vragen. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u 
ons antwoord.

1. Hoe is de mening van het college over de voorgestelde plannen met 
betrekking tot de verzilting van het Volkerak-Zoommeer?

Ons antwoord:
De gemeenteraad heeft, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, in een 
tweetal moties, een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van de verzilting. 
Dat is het standpunt dat het college volgt en uitdraagt.

2. Is uw college bekend met het feit dat de beschikbaarheid van zoet water 
een eerste levensbehoefte is voor onze land- en tuinbouwers, waardoor de 
ontwikkeling van de landbouw in onze regie een enorme boost heeft gekregen?

Ons antwoord:
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Het is evident dat goed zoet water een bestaansvoorwaarde is voor land- en 
tuinbouw. Daarom is door alle partijen van begin af de harde eis gesteld dat 
vóórdat tot verzilting zou of zal worden overgegaan een goede 
zoetwatervoorziening gerealiseerd moet zijn.

3. Is uw college bekend met het feit dat de aanvoer van zoet water voor land
en tuinbouw in een gedeelte van Zeeland, namelijk Tholen, Sint Philipsland, 
Goeree-Overflakkee en Zuid-Beveland, afhankelijk is van dit zoete water uit het 
Volkerak-Zoommeer?

Ons antwoord:
Het is ons bekend dat het Volkerak-Zoommeer op dit moment mede dient voor 
de aanvoer van zoet water in delen van Zeeland en West-Brabant. Wel is het zo 
dat in de tijden dat de waterbehoefte het grootst is, in de zomer dus, er vrijwel elk 
jaar sprake is van een innameverbod van water door te hoge concentraties 
blauwalg.
Een ander belangrijk aspect is het chloridegehalte. Dit gehalte wordt, door middel 
van doorspoeling vanuit het Hollands Diep, op maximaal 450 mg per liter 
gehouden. Dit is conform de eis die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt. Vorig 
jaar (2018) is het gelukt om 330 mg/l te handhaven. Deze waarden zijn voor een 
aantal landbouwgewassen te hoog. De alternatieve zoetwatervoorziening zal een 
chloridegehalte van 85 mg/l krijgen.

4. Hoe ervaart het college de overlast van bijvoorbeeld blauwalg de laatste 
járen ten opzichte van de beginjaren na de aanleg en ziet het college ook een 
duidelijke verbetering van de waterkwaliteit ondanks de droge zomers?

Ons Antwoord
De concentraties van blauwalg worden continu gemonitord. Daaruit blijkt dat de 
concentraties van jaar tot jaar verschillen. Vrijwel elk jaar zijn er perioden met 
ernstige blauwalgoverlast die leidt tot zwem- en innamenverboden zoals eerder 
genoemd.

5. Is uw college bekend met het feit dat ecologen het Volkerak-Zoommeer 
een van de rijkste zoetwatergebieden van Nederland vinden en onderschrijft uw 
college deze mening?

Ons antwoord:
Over dit onderwerp zijn veel studies en rapporten verschenen; zowel zout als zoet 
geven een eigen karakteristiek in natuur; het is niet mogelijk om te stellen dat de ene 
beter is dan de andere; dat is een kwestie van welke criteria men aanhoudt. De 
onderzoeken geven wel aan dat de thans voorgestelde wijze van verzilting (met een 
getijdenslag van slechts 30 cm) geen grote natuurvoordelen oplevert. Voor- en 
nadelen vallen een beetje tegen elkaar weg. Bij een tijverschil van ongeveer 1 tot 1,5 
meter zouden de natuurvoordelen wel substantieel zijn.

6. Is uw college bekend met het feit dat natuur- en milieuorganisaties 
verenigd in Coalitie Delta Natuurlijk vanwege onder andere de hoge
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waterkwaliteit ook geen voorstander zijn van verzilting en onderschrijft uw college 
deze mening ?

Ons antwoord:
De standpunten van de natuurorganisaties zijn in de laatste járen wat wisselend 
geweest. Aanvankelijk waren ze groot voorstander van verzilting, en zijn dat eigenlijk 
nog steeds, mits sprake is van een groter getijdenverschil dan de beoogde 30 cm. 
Intergetijdengebied is op mondiale schaal relatief zeldzaam maar daarvoor is dus het 
genoemde verschil van 1 to 1,5 meter nodig.

7. Is het college bereid om via contacten met andere overheden zoals de 
provincie Noord-Brabant en Zeeland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, de betrokken buurgemeenten zoveel mogelijk het harde standpunt van 
de gemeente Steenbergen, namelijk zoet houden in plaats van zout maken van het 
Volkerak-Zoommeer, onder de aandacht te brengen?

Ons Antwoord:
Dit antwoord is gegeven bij vraag 1.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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