
     

Motie ‘Proefproject slimme watermeters’
VAN DE LEDEN EDDY HEERSCHOP, GERWI TEMMINK, WILLEM WILLEMSE, TREES 
JANSSENS EN TON VERAART

Ontvangen 23 april 2021

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 23 april 2021

Toelichting
Het aanbod van voldoende gezond en schoon drinkwater wordt steeds minder vanzelfsprekend. Ook 
in Zeeland is bewustwording nodig bij het verbruik van drinkwater.

Mensen worden zich bewuster van hun energieverbruik door o.a. de slimme gas- en 
elektriciteitsmeter. Via een app kunnen ze uitlezen wanneer er veel of weinig verbruik is.

Tijdens het provinciaal jeugddebat van NJR met een aantal middelbare Zeeuwse scholen 
vroegen jongeren zich af waarom er geen mogelijkheden zijn om het waterverbruik te monitoren. Die 
betrokkenheid van jongeren willen we waarderen. Momenteel is men immers druk bezig om ook een 
slimme meter te ontwikkelen voor het gebruik van (drink)water. Zodat we ons bewust kunnen worden 
van ons verbruik van drinkwater. Met name ook in periodes van schaarste. Evides heeft aangegeven 
hier eveneens mee bezig te zijn.

Constaterende dat:

 Bewustzijn van verbruik van water niet of nauwelijks aanwezig is;

 Mensen minder mogelijkheden hebben om hun waterverbruik te monitoren dan bijvoorbeeld 
het gas- of elektriciteitsverbruik.

Zijn van mening dat:

 Wij in Zeeland werken aan een Zeeuws Deltaplan Zoetwater, met een grote ambitie;

 Het vergroten van de bewustwording van waterverbruik onder Zeeuwen, daarvan een 
onderdeel is; 

 Er nu kansen liggen om daadwerkelijk de bewustwording te vergroten door middel van een 
slimme watermeter.

Roepen Gedeputeerde Staten op om:

Samen met waterbedrijf Evides (en Jouw Zeeland) te kijken naar de mogelijkheden om in Zeeland een
proefproject met slimme watermeters te starten (waarbij ook jongeren worden betrokken).

En gaan over tot de orde van de dag.
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