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Middelburg, 19 mei 2020
Geachte voorzitter,
De stormen in de maand februari – met name de storm Ciara - hebben schade aangericht aan de
Zeeuwse stranden. Met name de stranden langs de zuidwestkust van Walcheren hebben sterk te lijden
gehad, zodanig dat ook de waterveiligheid in het geding dreigt te komen. Het waterschap heeft op de
locatie De Vijgheter peilingen uitgevoerd, die aantoonden dat er zoveel zand is geërodeerd dat bij een
volgende storm de veiligheid in het geding komt.
De stranden zijn voor de Zeeuwse recreatiesector van groot belang. Zonder stranden zou de
recreatiesector in Zeeland veel kleiner zijn met minder economische impact dan nu het geval is. Het
rapport “Economische belangen van de stranden voor het toerisme in Zeeland “ 1 laat zien dat van de
totale toeristische bestedingen in kustgemeenten (1,29 miljard) er 59% tot 62% kan worden toegerekend
aan de stranden. Dat vertaald zich in 7550 tot 8100 banen.
De suppleties voor waterveiligheid zijn veelal niet voldoende om te zorgen dat op drukke
recreatiestranden een voldoende breed (droog) zandstrand aanwezig is. Daarnaast vraagt de roep om
kwaliteit van voorzieningen om steeds meer ruimte; ruimte die er in veel gevallen niet is. Al geruime tijd
vraagt Zeeland bij Rijkswaterstaat aandacht voor deze situatie en wordt bepleit om suppleties niet alleen
voor de waterveiligheid, maar ook voor de recreatie mogelijk te maken. Om de meerkosten daarvan te
financieren verkennen de kustgemeenten de mogelijkheid om daartoe een gezamenlijk fonds te vormen.
De schade aan de stranden op Walcheren was voor de gemeenten Veere en Vlissingen, waterschap
Scheldestromen en provincie Zeeland aanleiding om een brief aan minister van Nieuwenhuizen te sturen
en haar om een gesprek te vragen. Dit gesprek heeft op 19 maart jl. plaatsgevonden, waarbij de minister
heeft toegezegd op korte termijn een zandsuppletie op de locatie De Vijgheter uit te voeren. Verder heeft
zij zich bereid verklaard mee te denken over een structurele oplossing voor de smalle stranden in
Zeeland.
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. Ons college heeft zich
bereid verklaard om 1/3 deel van deze kosten te dragen, mits Veere en Vlissingen het overige deel van
deze kosten voor hun rekening nemen. Verder verwachten wij dat de kustgemeenten besluiten een fonds
te vormen, waaruit in de toekomst zandsuppleties voor recreatie gefinancierd kunnen worden.
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De gemeente Veere heeft besloten om geen bijdrage in de meerkosten van een recreatieve suppletie
beschikbaar te stellen. Gelet op de door ons college gestelde voorwaarden verviel daardoor ook de
toezegging tot een provinciale bijdrage. Rijkswaterstaat heeft vervolgens het voorstel teruggenomen en
uitsluitend een suppletie voor de waterveiligheid uitgevoerd.
Voor de gemeente Vlissingen heeft dit besluit geen directe nadelige gevolgen. De suppletie voor de
waterveiligheid zorgt er voor dat het meest getroffen recreatiestrand op grondgebied van Vlissingen weer
op orde is gebracht. Om die reden was in overleg tussen de beide gemeenten en Rijkswaterstaat al de
keuze gemaakt het extra zand voor de recreatie geheel op het grondgebied van Veere te suppleren.
Nu de gemeente Veere heeft besloten om geen gebruik te maken van het aanbod van Rijkswaterstaat is
het besluit uit de voorjaarsnota 2020 om een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen niet langer aan
de orde. Wij stellen u in bijgevoegd Statenvoorstel daarom voor om de toegekende € 150.000 uit de
investeringsagenda af te ramen en terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve
Investeringsagenda.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: Statenvoorstel.
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