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Middelburg, 5 februari 2019
Geachte voorzitter,
Onlangs is het tegenover de ingang van het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk gelegen restaurant ‘De
Vierbannen’ gestopt en daarmee is het pand waarin het restaurant was gevestigd, vrijgekomen.
Het Watersnoodmuseum heeft de mogelijkheid om het pand te verwerven aangegrepen en wil in dit
“vijfde caisson” ’een kenniscentrum realiseren. De aankoop biedt de kans om “lange termijn
doelstellingen van het museum versneld te realiseren met betrekking tot het kennisdelen en
bewustwording rondom waterveiligheid en klimaatbeleid”.
De totale kosten voor de verwerving bedragen € 2,5 miljoen waarvan inmiddels iets meer dan
€ 2,0 miljoen is toegezegd. De stichting Renesse heeft besloten om € 100.000 bij te dragen en
€ 400.000 via een lening van 25 jaar tegen een rente van 1%. De gemeenteraad van SchouwenDuiveland heeft op 24 januari 2019 ingestemd met het voorstel van het college van B&W om garant te
staan voor een lening van € 1,2 miljoen bij de Nederlandse Waterschapsbank, alsmede om een bijdrage
te verstrekken van € 300.000. Verder is vanuit het Interreg 2 Zeeënprogramma een bijdrage beschikbaar
van € 22.500 voor de verbouw en inrichting kenniscentrum in het vijfde caisson. Vorenstaande betekent
dat van de benodigde € 2,5 miljoen inmiddels iets meer dan € 2 miljoen dekking gevonden. Aan ons
college is een bijdrage gevraagd van € 200.000.
De aankoop heeft op 31 januari 2019 reeds plaatsgevonden, omdat na die datum de optie tot aankoop
verliep en het pand weer 'op de markt' zou komen met daarbij de hoop dat ook de Provincie het
gevraagde bedrag gaat toekennen.
Wij onderschrijven op inhoudelijke gronden dat door de verwerving van het vijfde caisson het
Watersnoodmuseum de lange termijn doelstellingen van het Nationaal kennis- en herinneringscentrum
museum op het gebied van het kennisdelen en bewustwording rondom waterveiligheid en klimaatbeleid
versneld kan realiseren. Voorgaande sluit aan bij het Provinciaal beleid op het gebied van
Waterveiligheid, Duurzaamheid, Cultuur en Leefbaarheid.
-

Provinciehuis

Voor wat betreft Waterveiligheid is het (uitgebreide) Watersnoodmuseum hiermee niet alleen
belangrijk voor het vergroten van het klimaat- en waterbewustzijn van de huidige en toekomstige
inwoners en toeristen, maar functioneert in toenemende mate ook als een zeer belangrijk
kennisknooppunt van en voor het (inter)nationale bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstituten.
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Op het gebied van Duurzaamheid en onderdeel van de totale kosten van verwerving wil het
Watersnoodmuseum zowel de uitbreiding als de huidige caissons dermate verduurzamen, dat het
complex op termijn van het aardgas kan worden afgesloten. Dit is in lijn met onze
energiedoelstellingen. Het museum heeft in dit kader een aanvraag ad. € 235.000 gedaan voor de
verduurzaming van de vier bestaande caissons en voor de tentoonstelling over klimaatverandering
bij stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Zoals bekend participeren wij in deze stichting, samen met
de vereniging Zeeuwse Gemeenten, Enduris (netwerkbedrijf Zeeland) en Stedin (netwerkbedrijf
Zuid-Holland/Utrecht).
Een definitief besluit over de aanvraag is voorzien in de bestuursvergadering van de stichting op 20
februari 2019.

-

Het Watersnoodmuseum behoort voor wat betreft ons Cultuurbeleid tot de vijf Zeeuwse
themamusea. Het Watersnoodmuseum koppelt (im)materieel erfgoed en onder meer waterveiligheid
en duurzaamheid aan elkaar. Zij vertellen samen het verhaal van toen, nu en de toekomst. In het
rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ is onder meer is opgenomen dat de bestaande potentie van
musea zoals het Watersnoodmuseum moet worden benut. In het Bidbook “Samen in Zee, cultuur als
pijler van stedelijke aantrekkelijkheid is dit eveneens opgenomen.

-

Vanuit Leefbaarheid zijn er twee belangrijke invalshoeken, t.w. ruimtelijke kwaliteit in de zin van
nieuwe invulling van leegstaand vastgoed en het versterken van maatschappelijk initiatief vanwege
de vele vrijwilligers die bij het museum betrokken zijn.

Daarnaast ziet het Watersnoodmuseum met het vijfde caisson de mogelijkheden voor het vestigen van
kantoorruimte, brasserie en terras en de mogelijkheid voor ontvangst van groepen. Deze vernieuwingen
geven weer ruimte in het reeds bestaande museum.
Omdat het verzoek van het Watersnoodmuseum voldoet aan genoemde provinciale doelstellingen zijn wij
bereid de gevraagde bijdrage ad. € 200.000 te verstrekken en hebben hiervoor dekking gevonden binnen
de bestaande reguliere middelen voor Cultuur, Deltawateren, Energietransitie, Leefbaarheid en Zichtbaar
Zeeland. Dit onder voorbehoud dat de gevraagde financiering door andere partijen geheel wordt
opgebracht.
Aan deze bijdrage willen wij verder de voorwaarde verbinden dat het Watersnoodmuseum via presentatie
en inrichting voldoende aandacht zal besteden aan de hiervoor genoemde provinciale doelstellingen.
Wij verzoeken u deze informatie ter kennis te brengen aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 5 februari 2019 met ons kenmerk: 19004221.
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