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

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 157.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Project
Waterdunen:
(ingekomen: 28 januari 2021)

statenstukken

Vragen aan gedeputeerde staten
1. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR
ZEELAND (PVZ) wil klip en klaar van
uw college vernemen of de veiligheid in en
om Waterdunen momenteel gewaarborgd
is en aan de wettelijke eisen voldoet? (b) Zo
ja, voor hoeveel jaar onze veiligheid dan
gewaarborgd is? (c) Zo nee, waarom onze
veiligheid niet gewaarborgd is en wat u dan
per omgaande gaat ondernemen om de
veiligheid wel te kunnen waarborgen, wat
dan
de totale kostenraming is en tot slot wie er
dan verantwoordelijk is/zijn als het nu als
gevolg van een (super)storm onverhoopt mis
zou gaan?

2.

Is uw college inmiddels bereid om het
rapport van Royal Haskoning met Provinciale
Staten te delen? Zo nee, dan willen wij een
uitgebreide motivatie van uw college
ontvangen, waarom niet? Begrijpt uw college
dat de Statenfractie van de PARTIJ
VOOR ZEELAND (PVZ) zich in deze ernstig
belemmerd voelt in haar functioneren?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, de waterveiligheid in en om Waterdunen
is momenteel gewaarborgd, blijft
gewaarborgd en is ook voorheen niet in het
geding geweest. De getijdenduiker is slechts
op een kier geopend en wordt nog niet
volautomatisch bediend. Hierdoor
functioneert de getijdeslag in Waterdunen
nog niet zoals bedoeld, maar wordt wel
voldaan aan de wettelijke eisen en was het
mogelijk om te testen en monitoren.
De normen voor waterveiligheid en
wateroverlast worden uitgedrukt in termen
van kansen en niet in aantal jaren. Zo is er
voor waterveiligheid een norm met een
faalkanseis van 1/7500 jaar voor de
getijdenduiker.
Procedures en beheer bij stormen
waarborgen de veiligheid in die
omstandigheden, bij een superstorm kan de
duiker worden gesloten.
Door monitoring en onderzoek van RHDHV is
duidelijk geworden dat om de getijdenduiker
volautomatisch te laten functioneren deze
aangepast moet worden om te voldoen aan
de wettelijke normen.
We hebben constructieve gesprekken
gevoerd met het waterschap over de
aanpassing van de getijdenduiker in 2021.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de
uitvoering van de aanpassingen en de
kostenverdeling en zijn Provinciale Staten
hierover geïnformeerd op 16 februari jl.
2.

Gezien de technische aard van het rapport
van RHDHV en het belang van de
getijdenduiker voor Waterdunen zijn wij
voornemens Provinciale Staten te informeren
over het rapport middels een
informatiebijeenkomst. Zoals we inmiddels
hebben gecommuniceerd is deze
informatiebijeenkomst gepland op 12 maart
2021.
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3. Betreffende de 200 jaar voorspiegelde
veiligheid van de primaire waterkering ter
hoogte van Waterdunen, wil onze
Statenfractie naar aanleiding van uw
beantwoording
van onze vorige vragen een aantal
rekensommen aan u voorleggen, waarvan wij
van
uw college de uitkomst willen
ontvangen.Eerste rekensom: 200 jaar
veiligheid minus zeespiegelrijzing = …?...
jaar veiligheid.
Tweede rekensom: 200 jaar veiligheid minus
zeespiegelrijzing minus inlaatduiker die
als zwakste schakel slechts tot circa 2073
veiligheid kan waarborgen mits die wordt
aangepast/gerepareerd = …?... jaar
veiligheid.

Antwoorden van gedeputeerde staten
3. De kustversterking Waterdunen start bij
't Killetje en loopt door tot voor de
vogeltelpost, buurtschap 't Zandertje. Er is
een sterk duin aangelegd tegen/achter de
eveneens versterkte bestaande dijk. Tussen
‘t Killetje en het Zandertje is het hoogste duin
zo'n 18 meter hoog. De breedte van dit
klimaatduin bedraagt circa 300 meter en is
gemiddeld 14 meter hoog, de kruinhoogte
van de bestaande dijk bedraagt 11 meter.
Het wordt een klimaatduin genoemd, omdat
het dermate groot en sterk is dat het
bescherming moet bieden voor 200 jaar. De
getijdenduiker en de versterkte dijk maken
geen onderdeel uit van het klimaatduin, maar
maken wel onderdeel uit van het gebied
Waterdunen.
De veiligheid van de getijdenduiker, het
klimaatduin en de versterkte dijk laat zich niet
uitdrukken in de voorgelegde rekensom. Voor
zowel het klimaatduin, de versterkte dijk als
de getijdenduiker geldt dat ze voldoen aan
de wettelijke normen. Wettelijk rust de
primaire verantwoordelijkheid en zorg voor
de veiligheid van primaire waterkeringen op
de waterkeringbeheerder (het waterschap)
en is het formeel wettelijk toezicht daarop
(periodieke veiligheidstoetsing door het
waterschap) belegd bij het Rijk. Het Rijk is
tevens de normsteller voor primaire keringen.
Bij het bepalen van de normen betrekt het
Rijk de op dat moment vigerende relevante
gegevens met betrekking tot het scenario
voor de zeespiegelstijging en de daarbij te
hanteren tijdshorizon.

4.

4.

De beantwoording door uw college van onze
vraag aangaande de garantietermijn van
de regionale waterkering (binnendijk) ter
hoogte van Waterdunen is naar onze mening
erg algemeen. Daarom zullen wij deze vraag
herformuleren. Diverse excursies ter
plaatse roepen bij onze Statenfractie de
vraag op of er ter hoogte van Waterdunen
überhaupt wel sprake is van een
SLUITENDE regionale waterkering waar
geen huizen
of vakantieparken binnen vallen. Daarom
vragen wij uw college om een bevestiging
dat ter plaatse een sluitende regionale
waterkering borg staat voor de veiligheid,
indien
de primaire waterkering (zeedijk met
inlaatduiker) het onverhoopt zou begeven en
willen wij van uw college exact weten hoe die
loopt en voor hoeveel jaar veiligheid
die regionale waterkering (binnendijk) ter
hoogte van Waterdunen borg staat?

In algemene zin zijn regionale waterkeringen
overwegend historische (zee)dijken die tot
stand zijn gekomen bij inpolderingen in het
verleden en is er (bijna altijd) sprake van
bebouwing binnen deze dijken. Dit geldt ook
voor de regionale waterkering nabij
Waterdunen.
De verantwoordelijkheid voor het voldoen
aan de normen van regionale keringen rust
op het waterschap. Met de uitgevoerde
kustversterking bij Waterdunen is door het
Waterschap juist geïnvesteerd in de primaire
waterkering om te voorkomen dat deze het
zal begeven.
In de nieuwe omgevingsverordening is
opgenomen dat er met ingang van 2022 een
toetsingscyclus van 12 jaar met een
rapportageverplichting voor het waterschap
komt. Op basis van de toetsing wordt
beoordeeld of de regionale keringen aan de
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gestelde norm voldoen (en of er eventueel
locaties zijn die aandacht behoeven).

5.

Verder lezen wij in uw beantwoording dat
Stichting het Zeeuwse Landschap een
uitgebreider onthaalgebouw en speelnatuur
gaan ontwikkelen. Wij concluderen dat
Molecaten dus niet meer gaat investeren in
een onthaalgebouw en speelnatuur.
Daarom willen wij van uw college weten welk
bedrag Molecaten tot op heden
geïnvesteerd heeft in het ‘project
Waterdunen’ en welk bedrag zij nog gaan
investeren
in het project, los van de “toekomstige
investering” in hun ‘eigen onderdelen’ zoals
een duincamping en huisjes?

5.

Er wordt door verschillende partners
samengewerkt om Waterdunen te realiseren.
Alle partners doen dat primair vanuit hun
eigen rol. De investeringen die gedaan
worden hangen doorgaans met elkaar samen
en versterken elkaar. De investeringen die
Molecaten doet in het gebied zijn passend bij
hun huidige en toekomstige rol in het gebied.
Het totaal van de reeds geïnvesteerde of nog
te investeren bedragen zijn alleen bij
Molecaten bekend.

6.

Vanwege het feit dat het project Waterdunen
volgens planning in 2015 turn-key
opgeleverd had moeten zijn en het nu 2021
is (zonder zicht op afronding), wil de
Statenfractie van de PARTIJ VOOR
ZEELAND (PVZ) van uw college het
totaalbedrag aan inkomstenderving tot op
heden vernemen.

6.

Voor de provincie is er geen sprake van
inkomstenderving. Het project Waterdunen is
voor de provincie niet bedoeld om inkomsten
te genereren. Wel is bedoeld om een
combinatie van maatschappelijke doelen te
realiseren zoals het versterken van de
waterkering, de ontwikkeling van estuariene
natuur en een economische impuls voor de
regio.
De provincie heeft voor het realiseren van
deze doelen kosten gemaakt. Deze zijn bij de
behandeling van de GREX 2021 in december
2020 in PS inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is
er wel zicht op afronding van het project en
zijn alle inspanningen er op gericht om dat
voor 31 december 2021 te realiseren.

MIDDELBURG, 23 februari 2021
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