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 jaar 2019 nummer 22.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Inzake Waterdunen:

V1.2

statenstukken

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 11 september 2019)

Antwoorden van gedeputeerde staten
De beantwoording van de onderstaande
vragen is afgestemd met het waterschap
Scheldestromen.

1.

Kan uw college verklaren waarom er
getest moet worden; liggen hier geen
berekeningen en laboratoriumproeven aan ten grondslag, die met name
onze veiligheid moeten kunnen
garanderen? Zo nee, graag uw met
redenen omklede toelichting waarom
niet.

1.

Aansluitend aan de getijdenduiker is
zowel aan de zee- als landzijde een
bodembescherming aangebracht.
Deze dient om ontgronding van de
bodem en het ontstaan van ontgrondingskuilen, en als gevolg daarvan instabiliteit van de primaire waterkering, te
voorkomen. De bodembescherming is
ontworpen op basis van richtlijnen en
hierbij is ervaring vanuit andere
projecten meegenomen. In het ontwerp
is gerekend met de stroomsnelheden
zoals die modelmatig op basis van het
ontwerp van de getijdenduiker en de inrichting van Waterdunen zijn berekend.
Om te kunnen beoordelen of de gehanteerde modellen overeenkomen met de
werkelijke situatie en de bodembescherming voldoet is een monitoringsperiode
voorzien. Dit is bij dit soort unieke bouwwerken een gebruikelijke gang van
zaken.

2.

Graag vernemen wij van uw college
wie er verantwoordelijk is of zijn voor
het feit dat er gekozen is voor een
ontwerp waarbij de inlaatduiker van
Waterdunen niet is gefundeerd op
heipalen?

2.

Voor de bouw van de getijdenduiker is
gebruik gemaakt van een zogeheten
geïntegreerde contractvorm waarbij de
aannemer op basis van functionele
specificaties van de opdrachtgever de
ruimte heeft in keuze van ontwerp en
bouwmethode. De aannemer heeft daarbij de keuze gemaakt voor een fundering van de getijdenduiker op staal in
plaats van heipalen en daarbij aangetoond dat hij voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.
Bij de gehanteerde geïntegreerde contractvorm zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde
Contractvormen (UAV-GC) van toepassing. In de UAV-GC zijn de garantiebepalingen geregeld.

3.

Zijn de reeds aangetoonde verzakkingen en scheurvorming een gevolg
van die keuze?

3.

In december 2015 is de getijdenduiker
opgeleverd aan de opdrachtgever, met
inbegrip van afspraken over de periode
van voortzetting van de monitoring op
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zetting van de getijdenduiker en de verantwoordelijkheid van de aannemer
hierin. Omdat aangetoond is dat de zetting van de getijdenduiker binnen de geldende normen is gebleven en er ook
geen zetting meer plaatsvindt is het eigendom, beheer en onderhoud inmiddels overgedragen aan waterschap
Scheldestromen. Ook tijdens de recente
aanleg van de inlaatkreek die aansluit
op de getijdenduiker is er geen zetting
opgetreden.

4.

Hoe gaat men controleren/monitoren
of er door scheurvorming in de inlaatduiker water weglekt in het dijklichaam en als er onverhoopt water
zou weglekken in het dijklichaam (primaire zeewering) kan de
veiligheid van onze bevolking dan
nog steeds worden gewaarborgd?

4.

Waterschap Scheldestromen en
Provincie Zeeland hebben als uitgangspunt dat de getijdenduiker veilig moet
zijn. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de getijdenduiker, alsmede
ook de primaire waterkering.

5.

In de inlaatduiker bevinden zich
schuiven die in geval van nood gesloten kunnen worden. Is er een in
een ‘back-up’ voorzien in geval deze
schuiven, door een technisch defect
of obstructie, niet gesloten
kunnen worden? Zo nee, waarom
niet?

5.

Er is voorzien in een back-up.
De wettelijke beoordeling van kunstwerken in de primaire waterkering op basis
van de waterveiligheidsnormen gebeurt
op basis van een wettelijk beoordelingsintrumentarium. Hiermee moet aangetoond worden dat de kunstwerken voldoen aan de waterveiligheidsnorm.
De uitvoering hiervan gebeurt door
waterschap Scheldestromen.

6.

Kan uw college bevestigen dat er
slechts ‘drie maanden garantie’ zit op
deze miljoenen Euro’s kostende
inlaatduiker? Zo ja, wie is of zijn
daarvoor verantwoordelijk? Als er,
nadat die drie maanden garantie
om zijn gebreken ontstaan, draait de
Zeeuwse burger daar dan voor op?

6.

Zie hiervoor de beantwoording van
vraag 2. De opdrachtnemer is conform
de UAV-GC tien jaar aansprakelijk voor
zogeheten grote gebreken waardoor de
functionaliteit van de getijdenduiker in
het geding is.

7.

Kan uw college bevestigen dat alleen
de Provincie Zeeland garant staat
voor “mogelijke tekorten” met
betrekking tot het project Waterdunen?

7.

Nee, zoals bekend werkt de Provincie
Zeeland in dit project samen met de andere bij Waterdunen betrokken partijen
Waterschap Scheldestromen, gemeente
Sluis, Het Zeeuws Landschap,
Molecaten en met de omgeving.

MIDDELBURG, 8 oktober 2019
Gedeputeerde Staten,
Namens de fractie van partij voor Zeeland:

Dhr. Babijn.

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit.
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