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Vragen van het statenlid Johan Robesin (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 405.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Waterdunen als
toonbeeld van good governance

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 13-01-2014)
1.

Kan uw College onze fractie uitleggen
hoe het project "Waterdunen" op de
agenda is gekomen van bovenvermelde
IPO-bijeenkomst in Utrecht?

1.

Op 20 juli 2013 ontvingen we een verzoek
van het IPO om een project voor te dragen
als voorbeeld van succesvolle taakuitoefening vanuit het traject ‘Profiel
Provincies”. Ook de andere provincies
ontvingen dit verzoek.
Voor de selectie van een Zeeuws project
hebben we de volgende criteria gehanteerd:
- Kerntaak;
- Al ver in de uitvoering;
- Bewezen dat het werkt op deze manier
en mijlpalen zijn behaald;
- Toegevoegde waarde, meerwaarde
provincie is zichtbaar, ook ten opzichte
van rijk en gemeenten;
- Er is een duidelijke rol voor de provincie,
kan ook proces- of regierol zijn.
Op basis van deze criteria hebben we op
20 augustus 2013 besloten het project
Waterdunen voor te dragen.

2.

Is bij die agendering kritisch gekeken
naar de gevoeligheden in het project, de
aanpak, het trajectverloop en de
besluitvorming op cruciale momenten?

2.

Het benoemen van een voorbeeldproject
voor toekomstig profiel impliceert niet dat dat
project maatschappelijk onomstreden zou
zijn of geen problemen heeft gekend.
Integendeel, juist het feit dat sprake is van
complexiteit en tegengestelde belangen
maakt bij uitstek dat de discussie over en het
scherp stellen van rol en positie van de
provincie op een succesvolle manier kan
plaatsvinden.

3.

Kan uw College onze fractie een
verklaring geven waarom "Waterdunen"
kennelijk een groot "good governance"gehalte heeft?

3.

Het project Waterdunen combineert in het
gebied tussen Breskens en Groede de
verbetering en verhoging van de
kustveiligheid (het is één van de acht Zwakke
Schakels aan de Nederlandse kust) met
innovatie van het toeristisch product en een
versterking van natuur en landschap. Dit
levert een sociaal-economische impuls voor
de streek op. Waterdunen is opgenomen in
het maatregelenpakket van Natuurherstel
Westerschelde. Het project is daarmee een
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voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling
en is door ons college als een icoon van
LAND IN ZEE! aangemerkt. Waterdunen is
bovendien landelijk gezien de eerste
gebiedsontwikkeling, waarbij het instrument
van een provinciaal inpassingsplan is ingezet. De kustversterking en natuurontwikkeling
zijn inmiddels volop in uitvoering.
Bij inloopbijeenkomsten en individuele
contacten blijkt een toenemend draagvlak
voor Waterdunen. Om voornoemde redenen
achten wij Waterdunen een goed voorbeeld
voor succesvolle taakuitoefening door de
provincies.
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