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

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 192.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement
van orde inzake project Waterdunen
(ingekomen 17 juli 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

In het verleden heeft uw College, in ant1.
woord op vragen, PS verzekerd dat de waterkwaliteit binnen het ‘Project Waterdunen’
gewaarborgd was. Kan uw College dan nu
met reden omkleed aangeven, waarom u nu
vrijwaring van schadeclaims laat vastleggen,
gerelateerd aan mogelijke waterkwaliteitsproblemen?

2.

Kan uw College, aangaande deze problema- 2.
tiek, uitsluiten dat er wederom grote financiele tegenvallers op ons (provincie Zeeland)
afkomen, indien het gebied dat voorzien is
voor ‘zilte teelten’ inclusief het ‘kustlaboratorium’, over onvoldoende voor dat doel geschikte waterkwaliteit kan beschikken?
Graag ontvangen wij een uitgebreide onderbouwing van uw antwoord.
Is uw College, met de veroorzaakte commo- 3.
tie rond ‘Plan Perkpolder’ in het achterhoofd,
nog steeds voornemens, als zogezegd de
taken van de provincie - grondverwerving en
het aanleggen van nieuwe natuur - erop zitten, in 2018 uit het Project Waterdunen te
stappen en de verantwoordelijkheid voor het
vervolg van het ‘Project Waterdunen’ over te
dragen aan (een) andere “project-(partner)partners”?
Tot slot nog een vraag, los van boven4.
staande, over het binnen het ‘Project
Waterdunen’ aangelegde ‘ruiterpad’. Kan
uw College uitleggen waarom er ter plaatse
eerst een ruiterpad is aangelegd en er vervolgens rondom Waterdunen borden geplaatst zijn welke aangeven dat het gebied
verboden toegang is voor ruiters?

3.

4.

Het inzicht van de provincie omtrent de
verwachte waterkwaliteit voor Waterdunen is niet gewijzigd. Omdat het Zeeuws
Landschap een extra geul wil aanleggen
ten behoeve van het Kustlaboratorium
vooruitlopend op de aanleg van de inlaatkreek en de grondoverdracht hebben wij
in goed overleg afspraken gemaakt met
het Zeeuwse Landschap over eventuele
risico's die gerelateerd zijn aan de nog te
behalen getijdenbeweging in Waterdunen.
De eventuele risico's voor de ontwikkeling van het Kustlaboratorium in Waterdunen zijn neergelegd bij de ontwikkelende
partij namelijk Het Zeeuwse Landschap.

De taak en rolopvatting van de provincie
in het project Waterdunen is niet gewijzigd. Zoals aangegeven in de voortgangsrapportage van het tweede kwartaal zal in de derde kwartaalrapportage
een update van de planning beschikbaar
zijn.

Rond Waterdunen is het voor ruiters mogelijk in de bermen van Waterdunen te
rijden, dit wordt gedoogd. Deze bermen
en onderhoudsstroken zijn in eigendom
en beheer bij de gemeente Sluis en het
Waterschap Scheldestromen. Het betreft
geen officieel ruiterpad. Voor zover bekend bij de projectpartners is in de buurt
van Waterdunen één verbodsbord geplaatst voor ruiters. Dit is bij het parkeerterrein aan de Walendijk bij de overgang
naar het strand. Dit is door het Waterschap geplaatst om de reden dat het een
voetpad is en bij gebruik door ruiters de
veiligheid in het geding komt.
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