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Middelburg, 7 april 2020
Geachte voorzitter,

Als gevolg van het verdagen van de commissie Ruimte van 20 maart naar 8 mei maken wij van de
mogelijkheid gebruik om u schriftelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van Royal
Haskoning (RHDHV) aangaande de getijdenduiker in Waterdunen. Hiermee beschouwen we de
toezegging van de gedeputeerde mevrouw Pijpelink daterend van 13 december jl. als afgehandeld.
De Provincie Zeeland heeft, in samenwerking met het waterschap Scheldestromen, RHDHV onderzoek
laten uitvoeren naar de werking en veiligheid van de getijdenduiker in combinatie met de inrichting van
het plangebied van Waterdunen. Daarbij zijn bij het afwegen van de mogelijke maatregelen voor
waterveiligheid ook de belangen van de partijen in en rondom Waterdunen meegenomen. Begin maart
heeft RHDHV het definitieve rapport opgeleverd.
Ons college constateert dat de uitkomsten van het onderzoek positief zijn. RHDHV concludeert dat
voldaan kan worden aan de huidige waterveiligheidsnorm door de (aansturing van de) getijdenduiker met
enkele maatregelen aan te passen en adviseert om een status te geven aan de kade1 rondom
Waterdunen. Dat is goed nieuws voor het project Waterdunen en de betrokken partijen.
In een bestuurlijk overleg met het waterschap van 2 maart jl. is besloten dat een programma van eisen
wordt opgesteld voor de aanpassingen aan de getijdenduiker. Daarnaast wordt onderzocht waar de kade
moet komen, hoe die er uit moet zien en op welke wijze een aansluiting met de regionale kering kan
worden gemaakt. Hieronder lichten we dit nader toe.
Naast het advies van RHDHV voor de maatregelen om aan de huidige waterveiligheidsnorm te voldoen
nemen we onze verantwoordelijkheid op de lange termijn ook serieus. Vanuit dat oogpunt laten we de
door RHDHV aangegeven opties voor eventuele extra maatregelen en de consequenties in en rondom
Waterdunen nader uitwerken zoals dat met het waterschap is afgesproken. Op basis van deze uitwerking
kan in samenspraak met de betrokken partijen na zorgvuldige afweging van maatschappelijke gevolgen,
kosten en kostendragers een weloverwogen besluit worden genomen over het totaal pakket van
mogelijke extra maatregelen gericht op de lange termijn. De nadere uitwerking van RHDHV doet geen
afbreuk aan de conclusie dat de getijdenduiker met de voorgestelde aanpassingen zal voldoen aan de
huidige wettelijke norm. Eventuele extra maatregelen voortkomend uit de nadere uitwerking van RHDHV
voor de lange termijn zijn van origine geen onderdeel van het project Waterdunen, echter, als provincie
voelen wij ons verantwoordelijk. De uitkomsten van het onderzoek zullen we bestuurlijk afwegen, om
vervolgens een voorstel aan u voor te leggen hoe hiermee om te gaan.
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Een kade in deze context kan een aaneengesloten verhoging van het maaiveld, een grondwal of hoger gelegen weg of fietspad
zijn, die moet voorkomen dat water ongecontroleerd naar laaggelegen gebieden erachter stroomt
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In eerdere communicatie met uw Staten hebben we het waterbezwaar aangeduid als het grootste risico
voor Waterdunen. Daardoor is er ook veel inzet gepleegd om te komen met oplossingen om te voldoen
aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. We verwachten de maatregelen aan de getijdenduiker op
te kunnen vangen binnen de post onvoorzien van de GREX Waterdunen.
Ook de partners hebben positief gereageerd op de resultaten uit het rapport van RHDHV in de stuurgroep
Waterdunen op 12 maart jl. Daarmee ervaren we steun om met het waterschap de maatregelen uit te
voeren zoals door RHDHV zijn voorgesteld.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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