Provinciale Staten

Zaaknummer: 74055
Vragen van het statenlid de heer F. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 205.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Waterdunen:
(ingekomen: 8 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. (a) Kan uw college bevestigen, dat in
tegenstelling tot deze “uiterst positieve
berichtgeving” (2022), Molecaten alle
bouwactiviteiten met minimaal een jaar heeft
opgeschort (2023)?
(b) Indien uw college dat kan bevestigen,
willen wij graag van u vernemen waarom
Molecaten de bouwactiviteiten voor de
zoveelste keer opschort en of uw college er
nog steeds van overtuigd is en blijft dat dit
uitstel op termijn geen afstel zal blijken te zijn?

statenstukken

2.

Wanneer mogen wij een antwoord op onze
vraag aangaande inkomstenderving van uw
college verwachten; “project Waterdunen’ had
immers in 2015 al ‘turn key’ opgeleverd
moeten zijn? Samengevat willen wij van uw
college vernemen welk bedrag aan inkomsten
de Zeeuwse samenleving van 2015 tot op
heden al is misgelopen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Nee. Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 6
juli jl. tussen ons college en Molecaten is
aangegeven dat de bouwwerkzaamheden
voor de 1e fase volgens planning begin
2022 starten.

2.

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.
In de sociaal-economische analyse uit
2010 is een prognose van 100.000 extra
dagtoeristen opgenomen. Sindsdien zijn
geen nieuwe prognoses meer opgesteld.
Na afronding van het project Waterdunen vindt economische monitoring
plaats.
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.

3.

(a) Kan uw college aangeven of, en zo ja,
welke gevolgen de vervuiling van de
Westerschelde met PFAS/PFOS heeft voor het
‘Project Waterdunen’? (De Statenfractie van
de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) denkt met
name aan de mogelijke gevolgen voor de ‘zilte
teelten’ en de mogelijk fors hogere kosten
m.b.t. de verwerking van het baggerslib.)

3.

(a) Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat
de vervuiling gevolgen heeft voor uitvoering
van het project.
Nog niet alle vragen over PFAS kunnen
beantwoord worden, dat heeft te maken
met kennis en bevoegdheden die bij andere
overheden liggen. Zie voor verdere uitleg
over PFAS de GS brief daterend van 21
juni jl. aan PS.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten

(b) Bestaat er naar de mening van uw college
hierdoor een verhoogd risico dat andere
“projectpartners” de ‘baggerkosten’ nu zeker
niet willen delen met de provincie Zeeland en
deze lasten tot in lengte van jaren op de
Provinciale begroting zullen blijven drukken?
(c) Mochten er naar de mening van uw college
geen gevolgen zijn voor het ‘Project
Waterdunen’ door de vervuiling van de
Westerschelde met PFAS/PFOS, dan
verwachten wij van u een uitgebreide motivatie
waarom niet.

(b) zie beantwoording 3a.
(c) zie beantwoording 3a.
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