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Inhoudelijk
Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft het aanbod gedaan om extra zand te suppleren
voor de recreatiefunctie van de stranden op Walcheren, mits de regio de
meerkosten betaald. In de voorjaarsnota is door Provinciale Staten onder
voorwaarde een bijdrage toegekend aan de gemeente Veere voor het laten
uitvoeren van deze suppletie.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

De bij de voorjaarsnota toegekende € 150.000 uit de investeringsagenda af
ramen en terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve
Investeringsagenda.
De begroting op dit punt te wijzigen.

Toelichting

De stormen in de maand februari hebben schade aangericht aan de
Zeeuwse stranden. De stranden langs de zuidwestkust van Walcheren
hebben zodanig te lijden gehad, dat ook de waterveiligheid in het geding
dreigt te komen.
Rijkswaterstaat heeft inmiddels een suppletie uit laten voeren om de
waterveiligheid bij De Vijgheter weer te kunnen waarborgen. Daarnaast heeft
Rijkswaterstaat het aanbod gedaan om extra zand te suppleren
voor de recreatiefunctie van de stranden, mits de regio de meerkosten
betaald.
De provincie heeft het aanbod gedaan om een derde deel van de kosten te
dragen, mits de gemeenten Veere en Vlissingen het overige deel van
deze kosten voor hun rekening nemen. De gemeente Veere heeft besloten
om geen bijdrage in de meerkosten van een zandsuppletie voor de
recreatiefunctie van de standen beschikbaar te stellen. Gelet op de gestelde
voorwaarden vervalt daardoor ook de toezegging voor een provinciale
bijdrage.

Kosten en dekking

n.v.t.

Inhoudelijk
Overige informatie

Het besluit heeft voor de gemeente Vlissingen geen direct nadelige gevolgen.
De suppletie voor de waterveiligheid zorgt er voor dat het meest getroffen
recreatiestrand op grondgebied van Vlissingen weer op orde is gebracht
Het college van GS verwachten dat de kustgemeenten besluiten een fonds
te vormen, waaruit in de toekomst zandsuppleties voor de recreatiefunctie
gefinancierd kunnen worden.
Deze begrotingswijziging zal onderdeel uitmaken van de 9de
begrotingswijziging.

Resultaat na commissiebehandeling

Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten. De commissie adviseert agendering als hamerstuk.

