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Scope project Waterdunen actualiseren:
o
einddatum wordt 1 augustus 2018;
o
kwaliteit zoals aangegeven in bijlage 1 inclusief aanleg grote
vogelkijkhut en speelnatuur;
instemmen met grondexploitatie (GREX) 2017 Waterdunen en het
dekkingsvoorstel voor het verschil ;
€ 3,7 miljoen beschikbaar stellen uit de algemene reserve voor project
Waterdunen;
Geheimhouding bekrachtigen voor
o
bijlage 3 'Onderbouwing GREX 2017',
o
bijlage 4 'verschillenoverzicht GREX 2016 en GREX 2017',
o
bijlage 6 ondertekende overeenkomst Molecaten,
o
bijlage 7 addendum bij overeenkomst Molecaten en
o
bijlage 8 Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018

Argumenten

Begin 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend tekort van € 6 miljoen.
Afgesproken is dat het project Waterdunen doorgelicht zou worden en dat
een aantal scenario's ontwikkeld worden met een actualisatie van de
scope van het project.

Doelen en effecten

Verschillende doelstellingen van verschillende partners op het gebied van
kustversterking, natuurherstel, stimuleren economie, verbetering
omgevingskwaliteiten worden gerealiseerd met het project Waterdunen.

Controleren

In kwartaalrapportages en jaarrekening

Uitvoering

Vanaf begin 2016 is gewerkt aan een voorstel voor een succesvolle
afronding van het project Waterdunen. Het volgende is gedaan:
 Versterking projectorganisatie;
 Second opinion GREX en risico's uitgevoerd;
 Optimalisaties zijn doorgevoerd, waarbij essentiële kwaliteiten van het
project Waterdunen in stand blijven;







Extra bijdrage. Het ministerie van EZ heeft ingestemd met het
beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 3,7 miljoen uit de
middelen van het Natuurpakket Westerschelde voor het estuarien
maken van Waterdunen;
Duidelijk onderscheid in uitvoerings- en beheerfase. In de nu
voorliggende GREX is alleen de realisatiefase opgenomen. Over de
(kosten in de) beheerfase wordt overleg gepleegd met Waterschap
Scheldestromen, gemeente Sluis en Het Zeeuws Landschap;
Scenario's worden voorgelegd. Dit zijn:
o Voorkeursscenario conform bijlage 1;
o Scenario om geen extra provinciale bijdrage beschikbaar te
stellen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de inhoudelijke
doelstellingen;
o Aanvullend scenario met aangeklede boulevard. Kosten € 1,5
á € 2 miljoen;
o Vervanging halfverharding door asfaltverharding op de paden.
Kosten € 0,5 miljoen

Informeren
Kosten en dekking







In de GREX 2017 is rekening gehouden met de extra kosten van
externe inhuur tot de einddatum van 1 augustus 2018;
In de GREX 2017 is een post voor onvoorzien opgenomen van
€ 4,2 miljoen;
In de GREX 2017 is geen rekening gehouden met risico's vanaf 1
augustus 2018 onder meer met betrekking tot de kosten van beheer.
Deze risico's zijn benoemd en opgenomen in de berekening van het
benodigde weerstandsvermogen in de begroting 2017;
Naast de € 3,7 miljoen vanuit het Natuurpakket Westerschelde wordt
aan PS voorgesteld om € 3,7 miljoen aan de algemene reserve te
onttrekken.

Overige informatie
Resultaat commissiebehandeling

Het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling door PS onder
voorwaarde dat de toegezegde aanvullende GS-informatie vóór 4-11-216
beschikbaar is. Het voorstel is geen hamerstuk.
Bij brief van 21 oktober 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt over:
 'bidbook' Waterdunen;
 Geschatte kosten en risico's 1 en 2 en de provinciale risico's na 1
augustus 2018;
 Grondleveringsovereenkomst met Molecaten.
Bij brief van 2 november 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt
over:
 Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018

