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Geachte voorzitter,
Tijdens de behandeling van het Statenvoorstel inzake Waterdunen met betrekking tot het afsluiten van
de GREX 2021 in de Commissie Ruimte op 26 november jongstleden is verzocht om nadere informatie
omtrent de financiële risico’s in de nazorgfase van het project Waterdunen.
Bij deze informeren wij u hierover schriftelijk.
Hiermee beschouwen we de toezegging (nr. 82) van de gedeputeerde mevrouw Pijpelink daterend van
26 november jl. als afgehandeld.
Om de doelen van het project Waterdunen te behalen is het van belang dat de provincie haar eigen
werkzaamheden goed en zorgvuldig afrondt én alle gronden overdraagt aan de partners.
Met de overdracht van eigendom wordt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van dat eigendom
aan de partners overgedragen.
Zo worden zij ieder voor zich en in samenhang met elkaar verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van het totale gebied.
De grondoverdracht aan Molecaten maakt de afsluiting van de GREX per 31 december 2021 mogelijk.
Aansluitend moeten wij als provincie al onze eigen werkzaamheden afronden, onze afspraken met
partners nakomen en moeten onze partners ieder voor zich en in samenhang met elkaar tot een
afgestemd beheer komen (in een beheerplatform).
Voor de ontwikkeling en instandhouding van de zilte natuur in Waterdunen is het van belang dat de
provincie voorafgaand aan de grondoverdracht van het natuurgebied aan Stichting Het Zeeuws
Landschap (HZL) afspraken maakt over een goed beheer en onderhoud van de inlaatkreek en de
zandvang; twee cruciale elementen in het functioneren van het natuur- en recreatiegebied
Waterdunen.
Tot dit moment van overdracht is de provincie (tijdelijk) eigenaar van het natuurgebied, de inlaatkreek
en de zandvang. HZL wil eigenaar worden van het natuurgebied inclusief de inlaatkreek en de
zandvang onder voorwaarde dat er voorafgaand aan de grondoverdracht juist op dit punt goede
beheer- en onderhoudsafspraken worden gemaakt.
In Waterdunen onderscheiden wij in het toekomstig eigendom van HZL:
- de recreatieve voorzieningen, zoals de aangelegde wandelpaden en bruggen, die openbaar
toegankelijk worden zodat het brede publiek van het recreatie- en natuurgebied kan genieten.
Voor de dekking van deze beheer- en onderhoudskosten hebben wij met de gemeente Sluis
afgesproken dat zij jaarlijks een financiële bijdrage beschikbaar stellen. Op dit onderdeel zien wij
geen blijvende betrokkenheid en of verantwoordelijkheid voor de provincie.
-

het natuurgebied met het krekenstelsel, slikken, schorren en (vogel)eilanden. De kosten van het
beheer (en de monitoring) van het natuurgebied komen na de eigendomsoverdracht aan HZL uit
de reguliere provinciale financiering via de subsidies vanuit SNL en van de SKNL. Op dit punt blijft
betrokkenheid van de provincie structureel, maar dan in de rol van subsidieverstrekker en als
verantwoordelijke overheid voor natuurgebieden en -doelen in Zeeland.

-

de zandvang en de inlaatkreek in Waterdunen zijn ten opzichte van andere natuurgebieden
specifiek en uniek voor het functioneren van het gebied. HZL is in principe bereid om eigenaar te
worden van de inlaatkreek en de zandvang op voorwaarde dat de provincie een financiële bijdrage
levert die het risico voor het beheer en onderhoud van deze specifieke elementen beheersbaar
maakt, anders wil HZL de eigendom en het daaraan gekoppelde beheer en onderhoud niet
overnemen.
Voor de provincie is van belang dat wij de afgesproken natuurdoelen realiseren.
Alternatief is om zelf het beheer en onderhoud van deze elementen uit te voeren, maar dat vinden
we niet behoren tot het takenpakket van provincie.
In de komende maanden willen wij in samenhang met de grondoverdracht hierover met HZL
nadere afspraken maken en de financiële gevolgen hiervan ten laste van het project brengen.

De risico’s voor de provincie, of anders gezegd de onzekerheid voor de provincie, zit hem op dit
moment voornamelijk in de benodigde bijdrage voor beheer en onderhoud aan de zandvang en
inlaatkreek. Deze onzekerheid is niet nieuw en is sinds de knip in 2016 al opgenomen als risico in de
paragraaf weerstandsvermogen onder de noemer ‘risico Waterdunen beheer’.
Indien er dus geen middelen binnen het project beschikbaar waren om op dit specifieke onderdeel een
bijdrage te leveren, zou er een voorstel gedaan zijn om een bijdrage ten laste van de algemene
middelen te doen.
Ook als we het beheer en onderhoud van de zandvang en inlaatkreek zelf uitvoeren, is dat het geval
(het regulier budget zou dan verhoogd moeten worden ten laste van de algemene middelen).
De onzekerheid rond de bijdragen vanuit SNL en SKNL voor het natuurgebied is minder omdat hier
duidelijke subsidieregels en voorwaarden aan ten grondslag liggen.
De te maken afspraken over een bijdrage voor beheer en onderhoud van de zandvang en inlaatkreek
kunnen nu binnen het resterende projectbudget worden opgevangen zoals ook voor de knip in 2016
was beoogd.
In de projectraming wordt dus rekening gehouden met een bijdrage voor de zandvang en inlaatkreek.
Daarnaast wordt het resterende projectbudget ingezet voor de afronding van alle eigen
werkzaamheden van de provincie en alle andere verplichtingen die in het project zijn aangegaan. Dat
zijn verplichtingen zoals de met het waterschap afgesproken bijdrage aan de optimalisatie van de
getijdenduiker, de grondwatermonitoring, de sociaal economische monitoring en de gewenste
evaluatie van het gehele project.
Zodoende worden de resterende middelen doelmatig ingezet voor de afronding van Waterdunen en
het toekomstige beheer.
Bovenop de zaken die in de projectraming zijn opgenomen is er een uitgebreide risico analyse gedaan.
De omvang van de risico’s kunnen worden opgevangen met de post onvoorzien die eveneens in de
projectraming is opgenomen.
De risico’s voor het beheer van Waterdunen zoals voorheen opgenomen in de provinciale paragraaf
weerstandsvermogen, worden hierdoor opgevangen binnen het project en drukken niet meer op het
provinciaal weerstandsvermogen.
Er zijn dus zekerheden ingebouwd in de totale raming waardoor we er vertrouwen in hebben alles te
realiseren met dit budget en wij u voorstellen dat wij deze afspraken met de partners nu verder vorm
gaan geven. Uiteraard zullen wij uw Staten via voortgangsrapportages op de hoogte houden van de
afronding van het project Waterdunen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

