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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 de
komende 200 jaar gegarandeerd.
(Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend.
Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar
blijft.)
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 recreatieterrein, 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 ZeeuwsVlaanderen 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
PS

In de PS vergadering van 13 december 2019 is de
GREX 2020 met de actuele planning (eind dec. 2020)
en raming van het project vastgesteld.
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Voortgang algemeen

Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling
van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief
ontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning
bij de gemeente Sluis. Met Molecaten is het gesprek gaande
over de opleverstatus van de grond. Het streven van
Molecaten is om voorbereidende werkzaamheden te starten
medio 2020 met het oog op de start van het toeristenseizoen
op 1 april 2021. De provinciale inzet voor het leveren van de
grond sluit aan bij deze planning.
De voorbereidingen voor de aanleg van de wandelpaden in
Waterdunen zijn gestart. De brug nabij het parkeerterrein
Walendijk wordt eerder dan gepland aangelegd en wordt
eomd februari opgeleverd. Het bezoekersplan wordt verder
vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van de
recreatieve voorzieningen.
Met het waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om
de getijdenduiker te testen en het inregelen van het getij in
Waterdunen voor te bereiden. Parallel daaraan loopt het
onderzoek naar de getijdenduiker. Het onderzoek richt zich
op het vinden van een oplossingsrichting voor het
waterbezwaar. Dit is nodig om de getijdenduiker verder in
werking te stellen. Voor het testen van de getijdenduiker is
het waterbezwaar geen issue, omdat dit onder permanente
aanwezigheid van toezichthouders plaats vindt. Waterschap
en provincie werken samen met een extern adviesbureau
(RHDHV) aan een analyse om te komen tot een breed
gedragen oplossingsrichting waarin belangen van betrokken
partijen zijn meegewogen.
In de GREX 2020 is een zo goed mogelijke inschatting
gemaakt van de eventuele oplossingsrichtingen en
bijhorende financiële consequenties.
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Beheersaspecten
Geld

Status

Toelichting
In de PS-vergadering van 13 december 2019 is
de GREX 2020 vastgesteld. Zodra meer
duidelijkheid is over de oplossingsrichting en
de financiële consequenties ten behoeve van
het waterbezwaar en het definitief openen van
de getijdendijker wordt u hierover
geinformeerd.
vorige status:

Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal
beoordeeld. De projectorganisatie wordt als
voldoende geacht om het project af te ronden.
vorige status:
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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 GREX 2020 is sluitend en 13
december 2019 vastgesteld.
De risico’s voor de beheerfase Waterdunen
worden ook verwerkt in NARIS maar maken
geen onderdeel uit van het onvoorzien in de
GREX waterdunen. De risico’s voor de
beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het
provinciale weerstandsvermogen en worden
meegenomen in de risicoparagraaf.
Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico’s
geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post
onvoorzien toereikend is, maar nog steeds
onder druk staat.
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. Wel worden in
abstractie de meest belangrijke risico’s
toegelicht.
Het definitief openen van de getijdenduiker in
relatie tot het waterbezwaar blijft het
belangrijkste risico voor het project.
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.

vorige status:
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Informatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de
financiële voortgang aan de ambtelijk en
bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure
tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van
tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw
Staten worden per kwartaal geïnformeerd en
zo nodig tussentijds over de voortgang.
vorige status:

Tijd

In de huidige provinciale planning zoals
opgenomen in de GREX 2020 is de einddatum
van het project 31 december 2020.
vorige status:

geen voortgang bekend
volgens planning
dreigt te overschrijden
planning overschreden

