
Reactie ministerie 2  
 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA 's-Gravenhage. 

Ons kenmerk: DRZZ. 2008/3660 

Datum: 27 oktober 2008 

Onderwerp: Gevolgen toelaten zout water voor land- en tuinbouw 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de antwoorden op de vragen 
van de leden Mastwijk (CDA) en Koppejan (CDA) over de gevolgen voor de land- en glastuinbouw van het 
toelaten van zout water in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren. 

1. 
Kent u het bericht 'Telers in Westland krijgen problemen met hun gietwater'? 
Ja. 

2. 
Is het u bekend dat met het weer toelaten van zout water in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren, de 
gietwatervoorziening van de glastuinbouw in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio mogelijk ernstig in gevaar 
kan komen? 
Ja, dit is mij bekend. Dit wordt onder meer meegenomen in de planstudie 'Waterkwaliteit Volkerak 
Zoommeer'. Deze planstudie heeft geleerd dat er slechts één oplossing is voor het waterkwaliteitsprobleem 
(blauwalgen) en dat is een terugkeer naar een zoute situatie. Daarbij is ook onderzocht welke effecten een 
zout Volkerak Zoommeer heeft op de landen tuinbouw in de gehele zuidwestelijke Delta, inclusief de 
waterinlaat voor het Westland. 

3. 
In hoeverre wordt er bij het voorbereiden van de genoemde plannen en ontwikkelingen om de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse wateren weer zout te maken, gewerkt aan gelijktijdige oplossingen voor de zoetwaterbehoefte 
van de landbouw en de glastuinbouw in zuidwest Nederland? 
Gelijktijdig met het opstellen van de planstudie voor het Volkerak-Zoommeer zijn in West-Brabant en Zeeland 
oplossingen voor de zoetwatervoorziening in beeld gekomen. Voor het Zuid-Hollandse deel van de delta is 
recent in bestuurlijk overleg met de provincie en waterschappen afgesproken om de discussie over de 
zoetwatervoorziening van de land- en tuinbouw te intensiveren. Evenals in Brabant en Zeeland wordt LTO bij 
deze discussie betrokken. De besluitvorming over de planstudie, in de vorm van een advies aan de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Krammer Volkerak. Het 
advies zal half november worden afgerond. In het Nationaal Waterplan zal nader op dit vraagstuk worden 
ingegaan, mede in relatie tot de zoetwatervoorziening van Nederland in zijn geheel. 

4. 
Hoe verhouden zich deze mogelijk sterk nadelige gevolgen voor de glastuinbouw tot de voor dezelfde sector 
positieve waardering met bijbehorende maatregelen, zoals door het kabinet in de Miljoenennota vastgelegd? 
Maatregelen voor een goede en klimaatbestendige zoetwaterbenutting en zoetwatervoorziening maken 
onderdeel uit van de besluitvorming uitwerking van de plannen voor het Volkerak Zoommeer. Er zit dus geen 
licht tussen de verzilting van deze wateren met bijbehorende gevolgen enerzijds en de positieve waardering 
van de sector in de Miljoenennota anderzijds. 

5. 
Bent u bereid - in aanvulling op de erkenning van de glastuinbouw als economische factor van formaat in ons 



land - ervoor te zorgen dat er gelijktijdig met het weer zout maken van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
wateren, maatregelen worden getroffen die een duurzame toekomst waarborgen van de land- en 
glastuinbouw in Zeeland, Zuid-Holland en het westelijk deel van Brabant? 
Zoals eerder al aangegeven in de reactie op het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied 'Kaders zo 
helder als water' (kamerstuk 2007-2008, 27625, nr. 122, Tweede Kamer) is het kabinet vanzelfsprekend 
bereid om met de land- en tuinbouw mogelijke oplossingrichtingen te verkennen die klimaatbestendig zijn. 
Gezien het feit dat juist in de Delta de land- en tuinbouw veel ervaring heeft met schaars zoet water en 
zelfvoorziening, verwacht ik veel van de vindingrijkheid van de sector om zich voor te bereiden op deze 
ontwikkelingen die het ondernemerschap sterk beïnvloeden. Het kabinet neemt dit mee in het Nationaal 
Waterplan en zal daarbij ook aangeven hoe de verdere besluitvorming over het zout maken van het Volkerak 
Zoommeer verloopt. 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
G. Verburg  

 


