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

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 013.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Waterdunen:
Vragen aan gedeputeerde
Staten

V1.2

statenstukken

1.

(ingekomen 22 augustus 2019)
Gaarne vernemen wij van uw college
welk bedrag er tot op heden in totaal
is geïnvesteerd in de aanleg van
Waterdunen en welk bedrag er nog
moet worden geïnvesteerd om dit
project af te ronden.

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Op 7 december 2018 is de GREX 2019
Waterdunen (18931118) door Provinciale Staten vastgesteld. Van het totale
vastgestelde budget van circa € 90,5
miljoen is nu circa € 78,5 miljoen
besteed. Dit betekent dat er vanuit de
provincie nog circa € 12 miljoen te
besteden is aan het project.

2.

(a) Tevens willen wij van uw college
weten hoe zwaar het milieu is belast
door de aanleg van Waterdunen;
m.a.w. wat is de totale uitstoot die
hiermee tot op heden is gemoeid?
(b) Hoeveel liter dieselolie is er “verstookt” tijdens de aanleg en hoeveel
liters dieselolie moeten er nog worden verstookt tot deafronding/oplevering van het project?

2.

In 2016 (nr. 16015657) hebben wij u
geïnformeerd dat wij deze gegevens niet
hebben bijgehouden.

3.

Kan de door de aanleg veroorzaakte
en nog te veroorzaken
luchtvervuiling binnen het zilte natuurgebied tenietgedaan worden, of
moeten we elders nog (bijvoorbeeld)
bomen aanplanten om de ‘footprint’
van dit "natuurproject" te compenseren?

3.

De tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden zijn in de vergunningsprocedures
beoordeeld en leiden niet tot negatieve
effecten. Voor nieuwe activiteiten zal opnieuw een beoordeling moeten plaatsvinden.

4.

Kan uw college ons inmiddels al inzicht verschaffen over wie welke
onderhoudskosten in de toekomst
voor zijn of haar rekening gaat nemen?
Gaarne ontvangen wij van uw college
een compleet overzicht.

4.

We hebben een beeld geschetst onder
paragraaf ‘toekomstig beheer en onderhoud’ in het statenvoorstel GREX 2019.
Over de uiteindelijke verdeling kunnen
we nog geen inzicht verschaffen.

5.

Is er al goedkeuring verstrekt voor
het VEILIG inlaten van water in
Waterdunen? Zo nee, waarom niet?

5.

Ja, in de Statencommissie Ruimte van
30 augustus jl. bent u geïnformeerd
over de opening van de getijdenduiker.
Begin september is de monitoringsperiode gestart. U heeft een uitnodiging ontvangen voor de officiële opening op
donderdag 26 september 2019.

Vragen aan gedeputeerde
Staten

Antwoorden van gedeputeerde staten

6.

De telkens weer uitgestelde oplevering van het project Waterdunen
veroorzaakt al jaren een inkomstenderving voor met name WestZeeuws-Vlaanderen. Als voorbeeld
noem ik het verdwijnen van de
Napoleonhoeve en het uitblijven van
de impuls van de jaarlijks
geprognotiseerde 100.000 extra dagtoeristen. Hoe hoog is het totaalbedrag aan inkomstenderving inmiddels al opgelopen? Bij de berekening
kan uitgegaan worden van de wijze
waarop dit is gebeurd bij de uitgesteldeoplevering van de Marinierskazerne)

6.

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.

7.

Tot slot zijn wij benieuwd naar de definitieve einddatum waarop
Waterdunen compleet volgens plan
wordt opgeleverd; kan uw college
daar uitsluitsel over verschaffen? Zo
nee, waarom niet?

7.

In de door PS vastgestelde scope gaan
wij op dit moment uit van 31 december
2020. Bij de behandeling van de GREX
2020 die gepland staat voor de vergadering van Provinciale Staten op
13 december aanstaande verschaffen
we u het meest actuele inzicht over de
einddatum van het project Waterdunen.
In de kwartaalrapportages wordt de
voortgang vermeld.
MIDDELBURG, 17 september 2019

Namens de fractie van Partij voor Zeeland,
dhr. Babijn

Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

19424353.docx
2

