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Vragen van het statenlid Inez Flameling (PvdA), Gerwi Temmink (GL) en Ton Veraart 
(D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland  nummer .180 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
Onderwater natuur Veerse Meer: 
 
(ingekomen: 30 maart 2021) 
 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Delen Gedeputeerde Staten de zorgen over 
de water- en bodemkwaliteit van het Veerse 
Meer? Zo nee, waarom niet? Zoja, welke 
acties zien Gedeputeerde Staten voor 
zichzelf  weggelegd om hier verbetering in te 
brengen?  

1. Ja, deze zorgen zijn ook geuit tijdens het 
bestuurlijke overleg water eind 2020. De 
waterkwaliteit van het Veerse Meer is een 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De 
waterkwaliteit van het via de polder 
instromende water is een 
verantwoordelijkheid van het waterschap.  
Het is vooralsnog onduidelijk wat de 
achterliggende oorzaken zijn van de 
problemen met de water- en bodemkwaliteit.  
Rijkswaterstaat heeft daarvoor extra 
monitoring opgezet, die duidelijkheid moet 
scheppen in de achterliggende oorzaken. De 
provincie heeft zijn expertise ingebracht in de 
uitwerking van die plannen. De resultaten 
van deze extra monitoring worden na de 
zomer verwacht.  
De waterkwaliteit is ook een onderwerp van 
attentie in het proces van de gebiedsvisie 
Veerse Meer, waarbij ook RWS en 
Waterschap bestuurlijk zijn betrokken. 

2. In antwoord op artikel 44 vragen van GL in 
oktober 2020 gaf u aan dat Rijkswaterstaat 
en het waterschap monitoringsprogramma’s 
uitvoeren over de kwaliteit van het Veerse 
Meer en over de stikstofbelasting. Kunnen 
Gedeputeerde Staten hierover al 
terugrapporteren? 

2. Nog niet, het genoemde onderzoek loopt op 
dit moment nog. Rijkswaterstaat heeft dit 
monitoringsprogramma, naast de afgelopen 
jaar geïntensiveerde monitoring, aanvullend 
opgezet om onder andere zicht te krijgen in 
de genoemde stikstofbelasting. 
Onderzoeksresultaten worden na de zomer 
verwacht.   
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3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om bij de 
beheerder Rijkswaterstaat aan te dringen 
op urgente behandeling van de 
problematiek in het Veerse Meer?  

3. In het bestuurlijke overleg water van eind 
2020 is het probleem onder de aandacht 
gebracht bij Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat heeft vervolgens 
toegelicht welke extra 
monitoringinspanningen uitgevoerd gaan 
worden om de achterliggende oorzaken te 
onderzoeken. Op dit moment zien we nog 
geen aanleiding om daar nogmaals op aan 
te dringen, maar we houden via de 
overleggen met Rijkswaterstaat een 
vinger aan de pols.   

  

MIDDELBURG, 20 april 2021 

  

Namens fractie: PvdA, GL, D66  

 

Inez Flameling, Gerwi Temmink &Ton Veraart  

 

Gedeputeerde Staten 

 

Drs. J.M.M. Polman 

 

 A.W. Smit 

  

 

 

 

 


