Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Dhr. F. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 125.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Molecaten:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 6 november 2020)
Is uw college met ons van mening
dat het ‘Project Waterdunen’, na vele
opeenvolgende tegenvallers en de
telkens weer uitgestelde oplevering,
zo snel mogelijk voor de beloofde
economische impuls moet gaan zorgen?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Een extra economische impuls voor
West-Zeeuws Vlaanderen is vanaf het
begin van de planvorming onze opzet
geweest. Zoals bekend is al veel geïnvesteerd in het gebied, hetgeen al een
deel van de economische impuls heeft
opgeleverd. Met de realisatie van het
plan Molecaten wordt de beoogde impuls aan het gebied gegeven.

2.

Deelt uw college onze zorg, dat de financiële positie van Molecaten aanleiding zou kunnen geven tot op zijn
minst nog meer uitstel van oplevering
en mogelijk zelfs afstel?

2.

Nee. Voor wat betreft de bouw van het
Park Waterdunen is door Molecaten een
separate financieringsafspraak gemaakt
met hun huisfinancier. Deze afspraak
gold ten tijde van de Coronacrisis en
geldt nog steeds en is niet ter discussie
geweest.

3.

Is uw college bereid, om in samenspraak met alle projectpartners, de
mogelijkheid te onderzoeken of één
of meer andere projectontwikkelaars,
zoals bijvoorbeeld in de inleiding benoemd, betrokken zouden kunnen
worden bij de realisatie van ‘Project
Waterdunen’?

3.

Dat achten wij gezien het antwoord bij
vraag 2 niet nodig. Wij houden vertrouwen in onze partner Molecaten. De planvorming voor Park Waterdunen zit inmiddels in de afrondende fase en tevens
zijn de voorbereidende besprekingen
met de gemeente Sluis om te komen tot
de aanvraag van de omgevingsvergunning in de afrondende fase beland.
Molecaten heeft aangegeven dat het de
verwachting is dat de officiële aanvraag
nog dit jaar wordt ingediend.
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