College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
Oostburg, 27 januari 2021,
Geacht College,
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het
Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande ‘Project
Waterdunen’.
Toelichting
Provinciale Staten is het hoogste bestuursorgaan binnen de provincie Zeeland. Statenleden
hebben o.a. een controlerende taak te vervullen. Om die taak adequaat te kunnen vervullen
dienen Statenleden, naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND
(PVZ), per omgaande te kunnen beschikken over alle relevante informatie.
Daarom vinden wij het onacceptabel, dat uw college het eind vorig jaar uitgebrachte rapport
van Royal Haskoning aangaande de waterveiligheid van Waterdunen, niet met Provinciale
Staten wenst te delen; zelfs niet vertrouwelijk!
Daarenboven roept de beantwoording door uw college per 19 januari 2021 jl. van onze vragen
van 21 december 2020 wederom vragen op. Met telkens weer als belangrijkste kernvraag, of
de veiligheid in en om Waterdunen momenteel gewaarborgd is!
Vragen
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?
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.
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?
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?
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.
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter

