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Korte omschrijving van het project

Het doel van Waterdunen is drieledig:
1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter
hoogte van Breskens vormen één van de zwakke
Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van
kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar
gegarandeerd.
2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en
schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met
België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
3. Door de combinatie van kustversterking,
(recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige
verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst
aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners
en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten.
Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke
sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de
(recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele
voorzieningen te realiseren.
Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren
van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen
voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de
regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor
Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.
De volgende resultaten worden nagestreefd:
•
garanties voor een goed beheer en gebruik van
de aangelegde voorzieningen;
•
spin-off voor bewoners, instellingen en
ondernemers in de regio;
•
uitstraling naar landelijke overheid,
kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in
samenwerking en afstemming met de andere bij
Waterdunen betrokken partijen (Waterschap
Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en
met de omgeving.
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In de vergadering van 4 november 2016 is de
GREX 2017 vastgesteld
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Voortgang algemeen

De werkzaamheden aan de Puijendijk, de realisatie van de duinvallei op
het terrein Molecaten en het afwerken van de vogeleilanden (het verdelen
van de schelpenafdekking) zijn afgerond.
De voorbereidingen voor de aanleg van de inlaatkreek/verkeersbrug en het
amoveren van de wegen zijn in volle gang. Er zijn/worden meerdere
detailonderzoeken uitgevoerd (asfalt, sonderingen, voorbereiding
archeologie en explosieven).
De realisatie van aanvullende maatregelen aan het Killetje Buiten
(samenwerking Provincie-Waterschap) loopt op schema, de afronding is
voorzien voor het stormseizoen 2017.
Met Molecaten wordt invulling gegeven aan de gemaakte procesafspraak
om te komen tot de grondoverdracht en de ruimtelijke invulling van het
terrein.
Met Het Zeeuwse Landschap is de inpassing van de activiteiten van het
Kustlab in Waterdunen verder uitgewerkt en is een wijziging voor een
aanpassing van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Het
Zeeuwse Landschap bekijkt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de
entree "Welkom in Waterdunen".
Met de gemeente Sluis hebben wij een gezamenlijke ambtelijke werkgroep
gevormd die aan de colleges zal adviseren over de periode na realisatie.
Op 07 september j.l. is voor de gemeenteraad van Sluis een
informatiebijeenkomst georganiseerd.
De voorbereiding voor de GREX 2018 is voor de zomer gestart en zal op
15 december dit jaar aan PS worden voorgelegd.
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Status

Toelichting
In de PS-vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017
vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX, deze is
nog ongewijzigd. De GREX 2018 is in voorbereiding genomen
en zal eind dit jaar aan PS ter vaststelling worden voorgelegd.

vorige status:
Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. In de
projectorganisatie worden wijzigingen verwacht, er is aandacht

voor kennisoverdracht maar het inwerken van nieuw personeel
kost ook tijd.

vorige status:
Risico's

Met het ook op de voorbereiding van de GREX 2018 zijn er voor
de zomer risicosessies georganiseerd en is het dossier opnieuw
beoordeeld en geactualiseerd. De uitkomsten van deze
risicosessies zijn verwerkt in NARIS, het risicoinventarisatiesysteem. De uitkomsten van deze risicosessies
geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project.
Eind van het jaar zal de herziene GREX worden aangeboden
aan PS.

vorige status:
Kwaliteit

Door de vaststelling van de GREX 2017 is er duidelijkheid over
de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de
onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde
kaders vindt afstemming plaats met de
projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen
worden naar concrete afspraken.

vorige status:
Informatie

Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de
financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk
opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het
gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw
Staten worden per kwartaal geinformeerd over de voortgang.
Over de werkzaamheden aan de buitenzijde van 't Killetje
(getijdenduiker) zijn de bewoners geinformeerd. De website is
steeds geactualiseerd en er zijn nieuwsberichten uitgebracht
ten tijde van de afronding van de vogeleilanden en over de
situatie rond 't Killetje. Op de dag van het Zeeuws Open Huis
(08 juli 2017) hebben veel geïnteresseerden het gebied bezocht
en was er een speciale excursie voor omwonenden. Diverse
groepen zijn in Waterdunen rondgeleid waaronder ondernemers
uit de regio. Tijdens het jaarlijkse evenement de Lange
Strangetocht met 1700 deelnemers was Waterdunen present
langs deze route van Cadzand naar Breskens met een
informatiekraam.
Op 07 september j.l. heeft een informatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor de gemeenteraad van Sluis.
Tweemaandelijks wordt het Waterdunen magazine rond
gestuurd met praktische informatie en bijzonderheden over
Waterdunen.

vorige status:
Tijd

Bij de huidige planning die is vastgesteld bij de vaststelling van
het statenvoorstel GREX 2017 in PS van 4 november 2016 is
uitgegaan van afronding van de uitvoeringswerken door de
provincie per 1 augustus 2018. Bij het PS voorstel voor de

GREX 2018 gaan wij uitgebreider in op de verschillende
planonderdelen en vertragingen die ontstaan. Wij zullen het
actuele inzicht in onze planning en die van onze partners hierin
verwerken.

vorige status:
geen voortgang bekend
volgens planning
dreigt te overschrijden
planning overschreden

