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Betreft : Pilot ze l fvoorz ienende zoe twate rberg ing 

Geachte leden, 

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 

actieve informatiepl icht) melden wij u dat het College kennis heeft 

genomen van het projectvoorstel voor de pilot zelfvoorzienende 

zoetwaterberging. 

In navolging op de ambitie uit het coalit ieakkoord 201 1 -201 5 hoofdstuk 

Water paragraaf 5, wordt een pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging 

uitgevoerd: 

Wij willen een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging. 

In aansluiting op de generieke maatregelen van de Deltacommissie wil de 

provincie een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging. Deze 

pilot kan alleen met inachtneming van de financiële en de ruimtelijke 

mogelijkheden die de provincie heeft. 

Verzenddatum 

Kenmerk 

58500 

Uw kenmerk 

2 3 JUNI 2012 

Doel en pro jec tvoors te l 

Het doel van de pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging is 

bewustwording bij agrariërs over toenemende zoetwaterproblematiek: 

de verwachting is dat in de toekomst ti jdens drogere perioden niet 

meer op alle momenten op alle plekken (voldoende) zoetwateraanvoer 

mogelijk zal z i jn. Oorzaken zijn vaker langere perioden van droogte 

tijdens het teeltseizoen met piekbuien en toename van de zoetwater 

vraag door sociaaleconomische veranderingen. 

Een tweede doel van deze pilot is het vergroten van inzichten in de 

wijze waarop een agrariër op een kosteneffectieve manier op 

bedrijfsniveau zelfstandig de zoetwatervoorziening kan reguleren. 

Deze pilot richt zich op het zoetwatergebruik in de landbouw en 

specifiek de bollenteelt. Dit is een kapitaalintensieve teelt die veel 

voorkomt in Noord-Holland en gevoelig is voor verzi l t ing. Daarnaast 

wordt de pilot breder getrokken naar alle agrariërs. 
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De uitvoering van dit project is gegund aan Oranjewoud. 

De pilot wordt uitgevoerd op Texel, te Oosterend. De essentie van de 

pilot is dat water wordt opgeslagen in een bassin dat in verbinding staat 

met de drainagebuizen onder het perceel. Via een regelunit wordt 

bepaald of water wordt afgevoerd, dan wel wordt opgeslagen in het 

bassin om in droge ti jden terug te brengen op het land. Daarnaast zal 

informatie worden verzameld op referentielocaties op het vaste land. De 

communicatie met de doelgroep (bollentelers en overige agrariërs) is 

een belangrijk onderdeel van de pilot. De pilot opstelling op Texel wordt 

na de zomer aangelegd en in het najaar officieel gestart. Het ond^r joek 

duurt 2 jaar, tot 31 december 2014. 

Hoogachtend, 

Ced ^iuteerde Staten van Noord-Holland, 

G E.A van Craaikamp 


