
 
 

 

 
 
 

 
MOTIE Verkenning toepassing waterbassins voor betere benutting 
landbouwwaterleiding 
 
Motie van de leden J.J. van Burg (SGP), J.A. Rottier (SGP), M.A. van ‘t Westeinde (CDA), A.J. 

Geluk (CDA), C.W. Bierens (VVD), N. Heerkens (VVD), E.E.P.M. Heerschop (PvdA), H.G.A. Steur 

(Partij voor Zeeland), C. Jacobusse (ChristenUnie) en M.J.A.W. Walraven (GroenLinks).  

 

Ontvangen op vrijdag 07-02-2020 

 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 7 februari 2020 

 

Kennis genomen hebbende van:  

- Het voornemen van het College om de proeftuin zoetwater te intensiveren en te investeren in 

kennisdeling voor gebruikers; 

- Het voornemen om een deltaplan zoetwater op te stellen, gericht op het beschikbaar krijgen en 

houden van zoet water het hele jaar door;  

- De Zomernota 2019 waarin 250.000 euro is gereserveerd voor de proeftuin zoetwater (2020).  

 

Spreken uit dat: 

- Er gebruikers zijn die zoetwater uit een landbouwleiding willen halen, maar daar soms te 

weinig debiet (hoeveelheid per uur) uit krijgen; 

- Deze gebruikers baat zouden hebben bij waterbassins op eigen terrein om tijdens piekvragen 

in hun eigen behoefte te kunnen voorzien. 

 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 

- In kaart te brengen aan welke regels moet worden voldaan voor de aanleg van waterbassins op 

eigen terrein; 

- De globale aanlegkosten van dit soort bassins te verkennen; 

- Na te gaan of de aanleg van deze bassins financieel aantrekkelijker gemaakt kan worden, bv. 

door in overleg met Evides te bezien of differentiatie van de waterprijs mogelijk is zodat de 

bassins buiten de piekperiodes met relatief goedkoop water gevuld kunnen worden; 

- Indien aanleg- en exploitatiekosten te hoog zijn voor rendabele toepassing, de mogelijkheid 

van een stimuleringsregeling te overwegen; 

- PS te informeren over de resultaten van deze verkenningen en de kennis te delen via de 

Proeftuin Zoet Water. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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