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provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie

statenstukken
statenstukken

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Nu het voorstel van Rijkswaterstaat om eenmalig extra zand te suppleren voor de
recreatiefunctie van de stranden op Walcheren geen doorgang kan vinden, betekent dat ook
dat het besluit in de voorjaarsnota 2020 om hier een provinciale bijdrage aan te leveren komt te
vervallen. Daarom wordt voorgesteld om de toegekende € 150.000 uit de investeringsagenda af
te ramen van doelstelling 020102 kwaliteitskust en weer toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Investeringsagenda.

Wat willen we bereiken?
In de voorjaarsnota 2020 is onder voorwaarden besloten om de gemeente Veere en gemeente
Vlissingen een bijdrage toe te zeggen in de meerkosten van een recreatieve suppletie in 2020.
Gemeente Veere heeft besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van Rijkswaterstaat
om een recreatieve suppletie uit te laten voeren, waardoor de noodzaak aan een provinciale
bijdrage niet langer aan de orde is.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
N.v.t.
Wat doen we daarvoor?
N.v.t.
Wat zijn de klimaateffecten?
Geen
Wat mag het kosten?
In de voorjaarsnota 2020 is het besluit opgenomen om in 2020 uit de investeringsagenda
€ 150.000 toe te kennen als incidentele provinciale bijdrage in de meerkosten voor de
recreatieve suppletie. Middels het besluit in dit statenvoorstel kan de besluitvorming op de
voorjaarsnota 2020 ongewijzigd doorgang vinden, aangezien nu wordt voorgesteld deze
toegekende € 150.000 uit de investeringsagenda af te ramen en weer te laten terugvloeien naar
de bestemmingsreserve investeringsagenda.

Onderwerp: provinciale bijdrage recreatieve zandsuppletie

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op N.v.t. (kostensoort )
N.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2020, nr. 20015443;
besluiten:



Het besluit uit de voorjaarsnota 2020 om in 2020 € 150.000 uit de investeringsagenda toe te kennen aan
de recreatieve zandsuppleties (doelstelling 020102) in te trekken en deze middelen te laten terugvloeien
naar de bestemmingsreserve investeringsagenda.
De begroting te wijzigen.
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