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Agendapunt 9, voortgangsrapportages 4e kwartaal 2019 grote projecten en
risicoparagraaf
en
Agendapunt 9.1, brief GS van 7 april 2020 stand van zaken onderzoek
getijdenduiker Waterdunen
D66 / Annet van de Ree:
Kosten voor aanpassingen getijdeduiker passen binnen budgetpost onvoorzien. Wanneer
zijn de totale extra kosten bekend?

•

Na afronding van het onderzoek dat Royal Haskoning DHV
uitvoert; dit is voorzien voor einde dit jaar.

Welke afspraken zijn er nu met Waterschap over beheer en onderhoud over wat betreft de
uitvoering en wie betaalt deze kosten?

•

Het waterschap is eigenaar van de
getijdenduiker welke is gelegen in eigendom
van het waterschap en verzorgt het beheer en
onderhoud van de getijdenduiker. Hierover zijn
in 2013 afspraken gemaakt met het waterschap
en is een afkoopsom betaald door de provincie
Zeeland.

In de brief van GS staat dat er ook nog maatregelen worden onderzocht voor de langere
termijn. Er zou dan sprake zijn van een totaalpakket. Wanneer is deze informatie uit het
onderzoek beschikbaar?

•

Na afronding van het onderzoek door RH DHV,
dit is voorzien einde dit jaar.

In de brief van GS staat omschreven dat de extra aanvullende maatregelen die nog nader
worden uitgewerkt door RHDHV niet behoren tot het project Waterdunen, maar dat de

•

Het project Waterdunen – met de door PS
vastgestelde scope en bijhorende financieel
kader en planning – voorziet niet in
maatregelen om bij falen van de getijdenduiker

SGP / Harold van de Velde
technische vragen getijdenduiker:
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provincie zich wel verantwoordelijk voelt. Kunt u nader duiden wat u hiermee bedoelt en
waarom u dit al zo stelt zonder dat hierover een politie afweging heeft plaatsgevonden?

het wateroverlast dat ontstaat, ook buiten het
plangebied Waterdunen, op te vangen. Met het
waterschap is afgesproken dat we gezamenlijk
kijken wat de mogelijkheden zijn om eventuele
overlast te beperken.
Deze aanvullende maatregelen vragen een
afweging van belangen en maatschappelijke
gevolgen. Op basis hiervan kan een bestuurlijke
afweging worden gemaakt. Tevens stelt PS ook
de normen voor de regionale keringen in
Zeeland vast.

Wat wordt concreet verstaan onder het begrip maatregelen voor de “lange termijn”? Komen
die overeen met het jaartal tot wanneer de dijken (primaire waterkeringen) naar verwachting
voldoen?

•

Ja, dit komt overeen met de toetsingsronden
voor de primaire keringen, de nieuwe ronde is
nu voorzien voor 2035.

In het artikel van Omroep Zeeland zegt Molecaten dat ze wachten op de oplevering van de
grond door de Provincie. Om welke reden wordt daar nu mee gewacht en kan dit zo snel
mogelijk gerealiseerd worden?

•

Molecaten voert gesprekken met de gemeente
om te komen tot de officiële aanvraag van de
omgevingsvergunning. Na het verlenen van de
omgevingsvergunning kan de grond door de
provincie aan Molecaten worden geleverd.

PvZ / Gert-Jan Minderhoud

Grote Projecten/Waterdunen.
De oplossing voor het waterbezwaar wordt gevonden in de aanleg van een kade en
aanpassing van de aansturing van de inlaatduiker.Er wordt gesteld de maatregelen aan de
inlaatduiker op te kunnen vangen binnen de post onvoorzien.
Hoe zit dat met de kosten voor de kade?

Er zijn door RHDHV aanpassingen aan de getijdenduiker aangedragen
waarmee waterveiligheid wordt opgelost. Daarnaast is geadviseerd over
het geven van een status aan de ‘kade’ rondom Waterdunen. Of de
aanleg van een kade wenselijk is en wat de kosten zijn, is nog niet
duidelijk. Dit is onderdeel van het onderzoek dat RH DHV uitvoert. De
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kosten die nu worden gemaakt betreffen het aanpassen van de
getijdenduiker. Zodra meer duidelijk is over eventuele aanvullende
maatregelen voor wateroverlast dient hierover een bestuurlijke
afweging plaats te vinden.

In de risicoparagraaf van de Provincie staat Beheer Waterdunen bovenaan. Dit heeft
betrekking op de zandvang en het inlaatkanaal. Als de post onvoorzien in Waterdunen
wordt gebruikt voor aanpassingen aan de inlaatduiker waar moet dan de financiering van de
zandvang, inlaatkanaal en kade vandaan komen? Bijramen?

Uit de algemene provinciale middelen: financiering van de zandvang en
inlaatkreek alsmede aanvullende maatregelen i.v.m. wateroverlast zijn
geen onderdeel van de scope GREX Waterdunen. De risico’s rondom
beheer worden benoemd in de Provinciale risicoparagraaf.

Welke andere partners zijn financieel medeverantwoordelijk voor de zandvang en het
inlaatkanaal tijdens de beheerfase?

Voor de zandvang geldt de afspraak (stuurgroep) dat, als moet worden
gebaggerd, de partners het gezamenlijk oplossen.
Waterschap ziet voor zichzelf geen rol in beheer inlaatkreek. Om
voortgang te behouden, is daarom HZL gevraagd de inlaatkreek in
eigendom te nemen. Van stichting HZL verwachten we niet dat ze zonder
meer het beheer op zich nemen. Daarom gaat de provincie nu eerst zelf
ervaring opdoen. Pas bij de grondoverdracht naar HZL maken we
gerichte beheerafspraken

De gronden moeten medio 2020 geleverd worden aan Molecaten om gereed te kunnen zijn
voor toeristenseizoen 2021.Het is nu om en nabij medio 2020 dus graag een update met
betrekking tot de actuele situatie over de levering van de grond en hoever Molecaten staat
met vergunningen. 2021 is niet heel ver weg meer!

Bij Molecaten wordt gewerkt aan de ontwerpschetsen van het
recreatieterrein. Molecaten voert gesprekken met de gemeente
om te komen tot de officiële aanvraag van de omgevingsvergunning. Na
het verlenen van de omgevingsvergunning kan de grond door de
provincie aan Molecaten worden geleverd.

Grote Projecten / N.P.W
Pilot schorverjonging schor van Waarde/Zuidgors.
Graag een update over de voortgang van dit project.

De afgelopen periode heeft (na overleg met de afdeling Natuur) in het
teken gestaan van het verzamelen van bouwstenen.
•
Nader onderzoek naar schorverjonging in de Westerschelde
•
Archeologisch advies (binnen Schor van Waarde valt een wettelijk
beschermd archeologische rijkmonumenten status)
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•
Waterbodemonderzoek (ATKB, hoge gehalten PFAS
aangetroffen, resulteert in aanvullende beperkingen in hergebruik
Dit zijn bouwstenen voor een mogelijke pilot Schor van Waarde die een
bijdrage kunnen gaan leveren om een besluit te nemen om tot actie op
deze locatie over te gaan.
Voorafgaand hieraan is de wens van Staatsbosbeheer om eerst met
betrokken partijen (helicopterview) nog eens hierover door te
praten. Hiervoor zal door Staatsbosbeheer een bijeenkomst
georganiseerd worden.
Samengevat, bevindt dit project zich in de voorbereidende fase, waarbij
aan de hand van onderzoeken en overleg de haalbaarheid in beeld
gebracht wordt.
Er zijn verschillende definities van het begrip ontpoldering. In het kader
van het NPW betekent dit begrip dat een gebied onder de invloed van het
getij wordt gebracht en zo intergetijdengebied / estuariene natuur wordt.
Er zijn op dit moment binnen het huidige NPW pakket geen plannen voor
wisselpolders en/of de aanleg van zilte binnendijkse natuur.

Verder zijn wij nog steeds van mening dat de garantie van gedeputeerde Pijpelink dat er
geen ontpoldering meer zal plaatsvinden in Zeeland verduidelijking behoeft met betrekking
tot de definitie van ontpoldering.Voor de factie van de Partij voor Zeeland zijn wisselpolders
en de aanleg van zilte binnendijkse natuur net zo goed ontpolderprojecten als b.v project
Perkpolder en de Hedwigepolder.
Graag hierop een reactie van de gedeputeerde.

•

Aanmeldingen sprekers / geen vragen ingediend:

•
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CDA / Rinus van ‘t Westeinde

