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 104.

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

statenstukken

1.

20029424

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 9 september 2020)
(a) Graag vernemen wij van uw
college wat de actuele stand van
zaken is
m.b.t. de hydraulische storingen
aan de inlaatduiker?
(b) Is de veiligheid gewaarborgd?
(c) Wie draait of draaien er op voor
de kosten, hoe hoog zijn die
kosten; of valt het onder
garantie?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

(a) Tijdens de commissievergadering
van 8 mei jl. hebben wij u reeds
middels brief geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot
de getijdenduiker. Op dit moment
vinden de activiteiten plaats die zijn
aangekondigd in die brief. Zo is het
waterschap in overleg met de
aannemer en wordt er onderzoek
uitgevoerd door Royal Haskoning
DHV (RHDHV).
(b) Ja, vanzelfsprekend is de veiligheid
gewaarborgd.
(c) De precieze omvang van de kosten
is nog niet bekend evenals het
aandeel van de betrokken partijen.

2.

Na afloop van de presentatie door de
beide vertegenwoordigers van
Molecaten, aangaande de bouw van
vakantiewoningen, werd op de vraag
van ondergetekende: ,,wanneer
worden die vakantiewoningen
opgeleverd?”, naar voren gebracht
dat dat afhankelijk is van de provincie
Zeeland en dat het daar momenteel
‘op vast zit’.
Kan uw college dat bevestigen of
ontkennen? Graag uw toelichting
‘hoe de vork in de steel zit’.

2.

De Provincie Zeeland heeft via
gemeente Sluis vernomen dat het
vooroverleg met Molecaten positief is
verlopen. Zodra de vergunning is
aangevraagd en onherroepelijk is kan
de grondoverdracht aan Molecaten
plaatsvinden. De werken die de
Provincie Zeeland op dit moment
uitvoert of nog uit gaat voeren staan dit
niet in de weg.

3.

Kan uw college aangeven of het
‘waterbezwaar’ inmiddels is
opgelost?

3.

In de brief die in commissie van 8 mei jl.
is behandeld zijn de resultaten van het
eerste onderzoek met u gedeeld. In dit
onderzoek, wat is uitgevoerd door RH
DHV, is aangetoond dat met het
uitvoeren van een aantal maatregelen
het waterbezwaar kan worden opgelost.
Op verzoek van het waterschap wordt
nog aanvullend onderzoek uitgevoerd.

4.

Uit een andere presentatie bleek dat
‘Waterdunen’ voor de
natuurwaarden, met name vogels,
een succes is.

4.

(a) Rond Waterdunen heen ligt een
fietspad, dat is toegankelijk voor
fietsers, in het gebied Waterdunen
wordt een pad aangelegd voor
wandelaars. Op dit moment vinden
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(a) Wij willen van uw college weten
waarom toeristen en ingezetenen
dan nog steeds geen toegang
krijgen tot dit gebied om er te
kunnen wandelen, fietsen, en
recreëren in algemene zin en te
kunnen genieten van die
natuurwaarden?
(b) Klopt het dat er nog fors moet
worden geïnvesteerd om het
gebied toegankelijk te maken?
Welke kosten zijn daarmee
gemoeid en zijn die
ingecalculeerd?
(c) Per welke datum wordt deze
“fenomenale toeristische trekker”
nou eindelijk eens opgeleverd?

Antwoorden van gedeputeerde staten
er nog werkzaamheden plaats in het
gebied en het wandelpad moet nog
worden aangelegd, dit maakt dat het
nog niet mogelijk is voor recreanten
om het gebied in te gaan. Wel
worden onder begeleiding van
gidsen, indien mogelijk,
rondleidingen verzorgd.
(b) De provincie zal de wandelpaden
aanleggen met een basisinrichting
en wegbewijzering. De ramingen
hiervoor zijn opgenomen in de
GREX Waterdunen. Van additionele
kosten buitenom de GREX is geen
sprake. Het betreft werk dat nog
moet worden aanbesteed.
(c) Zoals aangegeven in de
voortgangsrapportage over mei, juni
en juli lopen de werkzaamheden
door in 2021. Een nieuwe planning
wordt aan Provinciale Staten
voorgelegd bij de behandeling van
de GREX 2021.

5.

Is het inmiddels bij uw college al
bekend welke partij/partijen het
onderhoud (inclusief
verzandingsproblematiek)
binnendijks voor zijn/hun rekening
gaat/gaan nemen en hoe hoog die
totale kosten worden becijferd? Zo
nee, waarom niet?

5.

Op hoofdlijnen is duidelijk dat beheer en
onderhoud aan de nieuwe
grondeigenaren toekomt. In het gebied
zijn dit Molecaten en HZL met aan de
rand Waterschap Scheldestromen en
gemeente Sluis. De beheerkosten zijn
geen onderdeel van de GREX
Waterdunen. Zoals eerder aan PS
gemeld is de provincie op dit moment
nog verantwoordelijk voor de inlaatkreek
en de zandvang. De hieraan verbonden
risico’s zijn opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing.

6.

Vraag aan uw college naar
aanleiding van de zoutmonitoring.
(a) Welk beeld laten de
zoutmetingen aanpalend aan
Waterdunen zien;
m.a.w. wat is de actuele stand
van zaken t.o.v. de nulmeting?
(b) Welk bedrag is er gereserveerd
voor als het onverhoopt mis gaat
en er door toedoen van
Waterdunen aantoonbare schade
door verzilting zou ontstaan?

6.

(a) Er zijn op diverse plaatsen in de
directe omgeving rond Waterdunen
doorlopend metingen van het
grondwater. Met deze metingen
wordt een trendanalyse gemaakt
waarbij het effect van Waterdunen
t.o.v. andere effecten op de
grondwaterstanden zichtbaar wordt.
De trendanalyse toont tot nu toe aan
dat er sinds de openstelling van
Waterdunen in september 2019
geen effecten van Waterdunen
zichtbaar zijn op het grondwater.
(b) Het onverhoopt optreden van
verzilting is onderkend als een risico
en onderdeel van de risico’s die zijn
opgenomen in de provinciale
risicoparagraaf onder de noemer
Waterdunen beheer.

7.

Kan uw college uitgebreid toelichten
waarom het project ‘Waterdunen’ nog
steeds met stip genoteerd staat als
één van de ‘grootste risico’s’ in de

7.

De risicoparagraaf wordt vier keer per
jaar verstrekt aan de Staten tegelijkertijd
met de voortgangsrapportages grote
projecten en daarnaast als onderdeel
van de begroting en jaarstukken. In de
2
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risicoparagraaf van de provincie
Zeeland?
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paragraaf worden de risico’s toegelicht
die gezamenlijk de meeste invloed
hebben op de uitkomst van de MonteCarlo simulatie.
In de risicoparagraaf is het risico
Waterdunen beheer opgenomen. Het
onderscheid tussen dit risico en de
risico’s van Waterdunen met betrekking
tot de uitvoering wordt daar ook
toegelicht.
De rangorde van een risico in de
risicoparagraaf is afhankelijk van de
ontwikkeling van het risico zelf en de
omvang van de andere risico’s en is
daarom aan verandering onderhevig.
Het risico Waterdunen beheer is ten
opzichte van de laatste
voortgangsrapportage van 2019 juist
gedaald van de eerste positie naar de
derde positie in de meest recente
rapportage. Dit in belangrijke mate
omdat het risico zelf kleiner is
geworden.

MIDDELBURG, 29 september 2020
Namens de fractie van: Partij voor Zeeland

Gedeputeerde Staten,

Dhr. F. Babijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

3

