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Voortgangsrapportage Provinciale staten
Project: Waterdunen
Algemeen
Periode

Q1 2019

Status:

Definitief

Datum

14-03-2019

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.

Relevante besluiten

GS
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PS

In de PS vergadering van 7 december 2018 is de
GREX 2019 met de actuele planning (eind dec.
2020) en raming van het project vastgesteld.

Betrokkenen

Akkoord
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Projectleider
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Voortgang algemeen

Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het
recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief voorontwerp t.b.v. de
aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Het gaat
onder meer over de vormgeving, de kwaliteit en het aantal te bouwen
huizen, de aanleg van de infrastructuur en de vormgeving van de camping.
Na de juridische levering van de bouwgronden door de Provincie aan
Molecaten kan Molecaten aanvangen met de realisatie van Molecaten park
Waterdunen. De planning is gericht op de juridische levering van de
gronden uiterlijk eind 2019.
De werkzaamheden aan de inlaatkreek en het amoveren van de wegen
verlopen volgens planning, de bruggen en de inlaatkreek zijn
vergevorderd. In bijzijn van de leerlingen van groep 6 uit Breskens is 16
januari jl. de eerste schop de grond in gegaan voor de inlaatkreek. De
laatste eilanden t.b.v. het recreatieterrein worden op hoogte gebracht met
zand en zijn dan klaar, verwachting is dat medio 2019 de werkzaamheden
zijn afgerond.
Met het Waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de
getijdenduiker open te maken in 2019. Op dit moment loopt een onderzoek
of de getijdenduiker voldoet aan de Waterwet m.b.t. de waterveiligheid
inzake de komberging. Deze toets is een wettelijke taak van het
waterschap. De eerste onderzoeksresultaten zijn binnen en geven aan dat
de getijdenduiker in september 2019 open kan om te starten met testen.
Waterschap Scheldestromen dient nog wel definitieve akkoord te geven
hiervoor. Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland werken de
komende periode samen aan het laatste deel van het onderzoek voor de
definitieve opening van de getijdenduiker. Over de opening van de
getijdenduiker wordt PS separaat middels brief geïnformeerd.
Voor de overdracht naar toekomstig beheerders en eigenaren is een
beheerplatform in oprichting. Een beheernotitie op hoofdlijnen is afgestemd
met de projectpartners en vastgesteld door GS.
Op 1 maart jl. is de 2de herziening van het provinciale inpassingsplan door
PS vastgesteld. Van 8 maart tot en met 19 april 2019 ligt de 2de herziening
ter inzage.
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Voortgang projectfase

Percentage gereed

Initiatiefase

100

Definitiefase

100

Ontwerpfase

100

Voorbereidingsfase

100

Realisatiefase

77

Nazorgfase

0

Beheersaspecten
Geld

Status

Begin

Eind

Toelichting
In de PS-vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019
vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX. Over
de eventuele extra maatregelen die moeten worden getroffen
en de financiële consequenties ten behoeve van de opening
van de getijdenduiker wordt u separaat middels brief
geïnformeerd.

vorige status:
Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Enkele
wijzigingen zijn aangebracht op het vlak van communicatie. De
projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af
te ronden.

vorige status:
Risico's

Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden
om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te
optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden
verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit
NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde
bedrag voor onvoorzien in de GREX. De GREX wordt jaarlijks in
PS vastgesteld.
De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende
risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een
bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners
en onze onderhandelingspositie. In algemene bewoordingen
zijn in de begroting 2019 wel drie risico's benoemd die
belangrijk zijn voor de uitvoering van Waterdunen. Deze drie
risico's zijn nog steeds onderdeel van het risicodossier en er
wordt net als bij andere risico's actief gestuurd op de
beheersing. Indien hier aanleiding toe is worden PS via de
kwartaalrapportage of separaat geïnformeerd over deze of
andere belangrijke risico's. In deze kwartaalrapportage wordt
aangekondigd om PS separaat te informeren over risico's met
betrekking tot de openstelling van de getijdenduiker.
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vorige status:
Kwaliteit

Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX 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.
Bij de vaststelling van de GREX 2019 hebben PS besloten dat
GS zal bezien of, bij voldoende middelen, de paden alsnog in
asfalt kunnen worden uitgevoerd in 2019.

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 geïnformeerd zo nodig tussentijds over de
voortgang. De geactualiseerde GREX 2019 is op 7 december
2018 door PS vastgesteld.

vorige status:
Tijd

In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de
GREX 2019 is de nieuwe einddatum van het project 31
december 2020.

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

