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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform de 
afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de 
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een eerste fase van 
de evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten beantwoorden. Uit 
die voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op inrichtingsniveau veel wordt 
toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch niveau, waarbij onder andere 
locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend. 

In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke 
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets op dat 
niveau speelt. Er zijn daartoe in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies uitgevoerd 
naar plannen op dit niveau. De gebiedsontwikkeling Waterdunen is daar n van. In deze 
rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.

1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht 
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke 
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij 
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren. Anderzijds 
vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse van de rol van 
water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde handelingen en 
interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die daarbij een rol 
spelen komen aan bod.

Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een 
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste 
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende 
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten 
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In 
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en 
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten. 
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het 
verloop van het planproces. 

Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop 
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre 
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het 
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de 
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere 
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in 
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt. 

De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze 
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen 
dienen voor zowel regionale leertrajecten als de landelijke beleidsdiscussie over de 
toepassing van de watertoets.
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van Waterdunen beschreven en 
de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn genventariseerd. Ook wordt een globaal 
beeld van de organisatie en de chronologie van het planproces gegeven. In hoofdstuk 
3 worden de bij de totstandkoming van het plan betrokken actoren beschreven en hun 
(initile) insteek en belangen in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de 
dynamica van het proces waarin het plan tot stand is gekomen. Daarbij ligt het accent op 
wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit laatste punt verklaringen gegeven en wordt 
specifiek aandacht besteed aan de rol van de watertoets in het planproces. 

In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop 
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus 
Universiteit weergegeven.
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2 Het plan

2.1 Opgave
Het plan Waterdunen vindt zijn primaire aanleiding in het programma Zwakke Schakels. 
Dit Rijksprogramma beoogt om op korte termijn een aantal zwakke schakels in de 
Nederlandse kustverdediging te versterken. En van deze zwakke schakels ligt bij Breskens 
in Zeeuws-Vlaanderen.

Direct binnendijks van de zwakke schakel ligt het recreatieterrein Napoleon Hoeve. 
Versterking van de zwakke schakel betekende dat dit terrein vrijwel zou verdwijnen. 
Als reactie daarop heeft de eigenaar van Napoleon Hoeve gezamenlijk met Stichting 
Het Zeeuwse Landschap het initiatief genomen voor plan Waterdunen (kaart 1): (her)
ontwikkeling en versterking van het recreatieve aanbod, ontwikkeling van recreatienatuur 
en ontwikkeling van zoutwaternatuur voor vogels in een groot binnendijks gebied 
grenzend aan de zwakke schakel. Daarbij is gebruik gemaakt van het Zeeuwse provinciale 
beleid, dat uitbreiding van recreatieondernemingen toetstaat, mits gekoppeld aan 
investeringen in natuur en landschap. Het plan Waterdunen paste ook uitstekend in de 
provinciale visie Natuurlijk Vitaal, die beoogt westelijk Zeeuws-Vlaanderen te ontwikkelen 
tot een landschappelijk aantrekkelijk en economisch vitaal gebied.

Kaart 1: Overzichtskaart van het projectgebied. (Bron: provincie Zeeland 2010, provinciaal 
inpassingsplan Waterdunen) 

2.2 Wateraspecten
De wateraspecten die in deze case een rol spelen zijn:
 � Waterveiligheid: versterking van de zwakke schakel in de kustverdediging;
 � Water als ruimtelijk fenomeen dat bijdraagt aan landschappelijke en ecologische 

kwaliteit, en daarmee onderlegger is voor de beoogde economische vitaliteit van de 
regio;

 � Bescherming van de zoetwatervoorraad in aangrenzende polders;
 � Aanpassing van de waterinfrastructuur om realisering van Waterdunen mogelijk te 

maken.



R a p p o R ta g e  C a s u s 
W at e R d u n e n

- 10 -

2.3 Chronologie
In tabel 1 is een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen in het 
planvormingsproces opgenomen.

Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming Waterdunen 
De zeedijk vr Napoleon Hoeve werd op deltahoogte gebracht. 
Camping Napoleon Hoeve werd verplaatst.

eind jaren 80

Gesprekken tussen initiatiefnemer Arno Boomert (oud eigenaar 
van camping Napoleon Hoeve) en gedeputeerde Thijs Kramer en 
vervolgens met Wim Twigt van Grontmij en Gertjan Buth van het 
Zeeuwse Landschap: Waterdunen is als projectidee geboren. 

vr 2004

Arno Boomert verkoopt Napoleon Hoeve aan Molecaten 1 januari 2004
Aanwijzing door de minister van VROM van het project als 
voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie (Gebiedsgerichte 
Aanpak West Zeeuws-Vlaanderen)

mei 2004

Start projectbureau Zwakke Schakels 1 september 2004
Oprichting bestuurlijk overleg dat later stuurgroep Waterdunen 
zou gaan heten

2005

Milieu-effectrapportage Waterdunen december 2006
De Stuurgroep Waterdunen besluit het alternatief  Gevarieerd 
Waterdunen aan te wijzen als voorkeursalternatief.

19 april 2007

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met dit 
voorkeursalternatief.

22 mei 2007

Doelstellingenovereenkomst Project Waterdunen 28 juni 2007
De gemeenten Sluis, Vlissingen en Veere, de waterschappen 
Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden, de Provincie 
Zeeland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tekenen 
intentieovereenkomst voor start uitvoeringsfase project Zwakke 
Schakels.

september 2007

Kustversterkingsplan Waterdunen: Kustversterking in de 
Jong- en Oud-Breskenspolder. Provincie Zeeland, Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen. 

6 augustus 2008

Provinciale Staten besluiten tot het maken van een Provinciaal 
Inpassingsplan

november 2008

Overeenstemming provincie-Rijk over de bijdrage van 
Waterdunen (variant Natuurlijk +) aan de herstelopgave uit het 
natuurpakket Westerschelde

juli 2009

Provinciaal inpassingsplan Waterdunen vastgesteld door PS van 
Zeeland.

1 oktober 2010

Op het gemeentehuis in Oostburg ligt het ontwerp koninklijk 
besluit over het onteigeningsplan Waterdunen ter inzage.

14 april t/m 25 mei 2011
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3 Actoren en interacties

3.1 Actoren
Hier worden de belangrijkste actoren rond plan Waterdunen weergegeven en 
gekarakteriseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen shareholders en stakeholders. 
Shareholders hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan en zetten daartoe 
financile en/of instrumentele middelen in. Stakeholders hebben een direct of indirect 
belang bij uitvoering van het plan en voelen zich sterk betrokken bij, of geraakt door het 
plan en wensen op dat plan invloed uit te oefenen.

Shareholders Stakeholders
� Molecaten 
� Provincie Zeeland 
� Gemeente Sluis 
� Waterschap Scheldestromen 
� Stichting Het Zeeuwse Landschap

� Grondeigenaren (boeren) 
� Diverse maatschappelijke organisaties, 

o.a. Zeeuwse Milieufederatie, Vrienden 
van Waterdunen Nee, Werkgroep 
Waterdunen-Groede,  
Natuurbeschermingsvereniging t Duumpje.

Een algemene constatering is dat in de periode dat Waterdunen ontwikkeld werd, er 
sprake is van een vaste kern: de ambtelijke wisselingen bij de betrokken partijen zijn 
minimaal en er wordt een heel goed secretariaat gevoerd. Dit heeft de continuteit van 
Waterdunen bevorderd. Daarnaast hebben betrokkenen (inclusief ambtenaren) veel 
onderling contact (onderhouden een goed netwerk), wat de onderlinge samenwerking 
ten goede komt.

3.2 Actorbeschrijvingen

3.2.1	 Shareholders

Molecaten
Wie: Het bedrijf Molecaten exploiteert 13 vakantieparken in Nederland, waaronder 
Napoleon Hoeve bij Breskens. Molecaten is grondeigenaar van het terrein. Als grote 
recreatieondernemer is Molecaten een belangrijke werkverschaffer in de regio, in een 
sector die de regionale overheden zien als een belangrijke drager van de regionale 
economie.

Organisatie: Arno Boomert, oud eigenaar van Napoleon Hoeve, vertegenwoordigt de 
Molecatengroep. Cees Slager, directeur van Molecaten, heeft zitting in de stuurgroep en 
de projectgroep (zie  3.3). 

Belang en strategie: Het huidige vakantiepark Napoleon Hoeve zal verdwijnen als gevolg 
van de versterking van de zwakke schakel bij Breskens. Molecaten wil in het gebied 
aanwezig blijven en grijpt de versterking van de zwakke schakel aan om zijn recreatief 
product uit te breiden en te vernieuwen. Daartoe is een coalitie tussen recreatie en 
(zoutwater)natuur gesmeed en is een initiatief ontwikkeld dat invulling geeft aan 
overheidsdoelstellingen voor het gebied (landschappelijke kwaliteit en economische 
vitaliteit).

Provincie	Zeeland
Wie: De provincie Zeeland is de regionale algemene overheid in het gebied en is een 
essentile partij in de besluitvorming rond het plan. 

Organisatie: Het beleid van de provincie wordt vastgesteld door Provinciale Staten (PS) 
en uitgevoerd door Gedeputeerde Staten (GS). Nieuwe plannen en besluiten, zoals het 
geval is bij de planontwikkeling voor Waterdunen, worden door PS vastgesteld. PS kunnen 
zaken van provinciaal belang verklaren en daarmee besluitvorming daarover naar zich toe 
trekken.
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De gedeputeerde met portefeuille Natuur, de heer Kramer en daarna de heer Wiersma, is 
voorzitter van de stuurgroep Waterdunen. De ambtelijk projectleider is voorzitter van de 
projectgroep Waterdunen.

Belang en strategie: De provincie wil de economische vitaliteit van het landelijk gebied 
bevorderen. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit en versterking van het recreatief 
product gaan daarbij hand in hand. De provincie is ook verantwoordelijk voor het 
realiseren van de ecologische hoofdstructuur in de provincie. Hiernaast zoekt de provincie 
naar invulling van de herstelopgave voor Natura2000-gebied Westerschelde. In plan 
Waterdunen is een verbinding tussen deze belangen tot stand gekomen, wat ertoe heeft 
geleid dat de provincie het voortouw heeft genomen in het project.

Gemeente	Sluis
Wie: Plan Waterdunen ligt op het grondgebied van gemeente Sluis en deze gemeente is 
daarmee een essentile partij in de besluitvorming rond het plan.

Organisatie: Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en 
uitgevoerd door het college van B en W. Nieuwe plannen en besluiten, zoals het geval is bij 
de planontwikkeling voor Waterdunen, worden door de gemeenteraad vastgesteld.
De wethouder heeft zitting in de stuurgroep Waterdunen. Hij wordt ambtelijk 
ondersteund door een strategisch adviseur, die vanaf het begin bij het project 
Waterdunen is betrokken, zitting heeft in de projectgroep en een groot netwerk heeft in 
de regio.

Belang en strategie: De raad van de gemeente Sluis is verdeeld over het plan. Voor de 
voorstanders telt het belang van de versterking van de regionale economie, voor de 
tegenstanders telt het verlies van goede landbouwgrond en het binnenlaten van zout 
water. Sinds de laatste verkiezingen bestaat in de raad van Sluis een kleine meerderheid 
vr het plan. De gemeente stelt zich daarom bestuurlijk voorzichtig en terughoudend 
op: realisering van plan Waterdunen kan alln op basis van vrijwillige medewerking van 
grondeigenaren.

Waterschap	Scheldestromen
Wie: Waterschap Scheldestromen is de regionale waterbeheerder en is als functionele 
overheid verantwoordelijk voor het waarborgen van de waterveiligheid, droge voeten en 
de beschikbaarheid van zoet water. Richtlijnen daartoe worden vastgelegd in de keur en 
de legger1. Het waterschap is per 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van Waterschap 
Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen is 
vanaf het begin betrokken geweest bij Waterdunen.

Organisatie: Het beleid van het waterschap wordt vastgesteld door de Algemene 
Vergadering (AV) en uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur, dat wordt geleid door de 
dijkgraaf. Nieuwe plannen en besluiten, zoals het geval is bij de planontwikkeling voor 
Waterdunen, worden door de AV vastgesteld.
Het waterschap is langs twee lijnen betrokken bij het plan Waterdunen. De eerste 
is die van formeel initiatiefnemer voor versterking van de zwakke schakel. Afdeling 
Waterkeringen van het waterschap is hierbij betrokken. De tweede is die van betrokkene 
bij de overige onderdelen van het plan (natuur-, landschaps- en recreatieontwikkeling). 
Afdeling Waterbeleid en afdeling Wegen zijn hierbij betrokken. De portefeuillehouder 
Waterkeringen is lid van de stuurgroep en van de kerngroep Zwakke Schakels. Projecten 
met een R.O. component zijn niet ondergebracht bij een specifieke afdeling van 
het waterschap. Daarbij komt dat de DLG voorheen bij grote projecten specialisten 
beschikbaar had om mee te werken (bijvoorbeeld bij Plan Tureluur). Voor Waterdunen 
moest alle expertise door het waterschap zelf worden georganiseerd. Er was slechts 
beperkt tijd voor Waterdunen beschikbaar.

1  De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterke
ringen, watergangen en kunstwerken. De legger is een register van waterstaatswerken met daarin per 
waterstaatswerk de vereiste afmetingen en de onderhoudsverplichtingen.
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Belang en strategie: Het waterschap is waterkeringbeheerder en daarmee de formele 
initiatiefnemer van de kustversterking.
De overige delen van het plan Waterdunen zijn het initiatief van derden. Het schap 
beperkt zich daarbij tot het inbrengen en bewaken van randvoorwaarden, ten behoeve 
van het veiligstellen van de uitvoering van haar kerntaken.

Stichting	Het	Zeeuwse	Landschap
Wie: Stichting Het Zeeuwse Landschap is de belangrijkste natuurterrein beherende 
organisatie in Zeeuws-Vlaanderen. De stichting zet zich sinds 1936 in voor het beschermen 
van natuur en landschap in de provincie Zeeland. Dat gebeurt door aankoop en beheer 
van natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen. Zeeuws Landschap 
beschermt inmiddels terreinen met een gezamenlijk oppervlak van bijna 9.000 hectare.

Organisatie: De stichting heeft een raad van toezicht en een raad van advies. De 
werkorganisatie bestaat uit een beheerafdeling (met daaronder een aantal districten) 
en stafafdelingen, waaronder stafafdeling Ecologie en Monitoring, Communicatie, 
Grondzaken en Projecten. De directeur en een senior projectmedewerker 
vertegenwoordigen de stichting in de overlegorganen van Waterdunen.

Belang en strategie: Het kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen is erg geschikt voor vogels 
om te foerageren en te rusten. Een nieuw getijdennatuurgebied versterkt deze functie. 
Realisatie van een binnendijks zout wetland lijkt nu binnen handbereik door de realisatie 
van Waterdunen. Realisatie van het plan is voor de stichting van groot belang. Om dat te 
onderstrepen heeft het Zeeuws Landschap 1 miljoen euro toegezegd.

3.2.2	 Stakeholders

Grondeigenaren	(boeren)
Wie: De gronden in de Oud- en Nieuwbreskens Polder zijn in bezit van een aantal boeren. 
Een deel van hen heeft de boerderij (de bedrijfsgebouwen) in het plangebied staan.

Organisatie: De boeren zijn als individuen betrokken. Daarnaast hebben de 
grondeigenaren en pachters van gronden zich verenigd in de stichting VGABG (Stichting 
Verbeterde Gebiedsaanpak Breskens Groede). 

Belang en strategie: Het gebied wordt gekenmerkt door landbouwgrond van een hoge 
kwaliteit (volgens gemeente Sluis). Een aantal eigenaren is niet bereid de grond te 
verkopen voor de realisatie van Waterdunen. Zij kunnen een inspraakreactie geven op het 
inpassingsplan en het onteigeningsplan dat ter inzage ligt en zo trachten onteigening te 
voorkomen. Tegen besluiten kunnen zij bezwaar aantekenen.

Diverse	maatschappelijke	organisaties
Wie: Diverse maatschappelijke organisaties, zowel voor- als tegenstanders van plan 
Waterdunen: o.a. Zeeuwse Milieufederatie, Vrienden van Waterdunen Nee, Werkgroep 
Waterdunen-Groede, Vereniging Paardentoerisme, Natuurbeschermingsvereniging 
t Duumpje, Stichting VGABG, Kamer van Koophandel en diverse omwonenden en 
ondernemers mengen zich in de discussie over Waterdunen.

Organisatie: De maatschappelijke organisaties zijn niet vertegenwoordigd in een 
overlegorgaan rond Waterdunen. De Zeeuwse Milieufederatie, t Duumpje en de Kamer 
van Koophandel zijn vertegenwoordigd in de Gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal. 

Belang en strategie: De diverse groepen reageren op besluiten en stukken door hun 
mening kenbaar te maken in de media en waar mogelijk een inspraakreactie te geven of 
een beroep aan te tekenen. De ZLTO heeft zich vanwege de onteigeningsproblematiek 
teruggetrokken uit de Gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal.
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3.3 Organisatie rond het project

Stuurgroep	Waterdunen	
Deze groep is als volgt samengesteld: de bestuurlijke vertegenwoordigers van de 
gemeente Sluis (projectwethouder), de provincie Zeeland (projectgedeputeerde), het 
Waterschap (lid van het Dagelijks Bestuur), Molecaten (directeur) en Het Zeeuwse 
Landschap (voorzitter en directeur). Voorzitter van de stuurgroep is de bestuurlijk 
vertegenwoordiger van de provincie. Plaatsvervangend voorzitter is de bestuurlijk 
vertegenwoordiger van de gemeente Sluis. De stuurgroep overlegt zo vaak als nodig is. 

Projectgroep	Waterdunen	
Deze projectgroep bestaat uit de projectleider Waterdunen, ambtelijk vertegenwoordigers 
van de provincie Zeeland, de gemeente Sluis, het waterschap Scheldestromen, het 
projectbureau Zwakke Schakels Zeeland, de woordvoerder en vertegenwoordiger van 
Molecaten en een vertegenwoordiging van de stichting Het Zeeuwse Landschap. In 
ieder geval neemt de projectleider Waterdunen deel aan het stuurgroepoverleg. De 
projectgroep vergadert zo vaak als nodig is, maar in ieder geval voorafgaand aan het 
stuurgroepoverleg. De projectleider is medewerker van de provincie Zeeland.

Meer op afstand zijn nog de volgende organisatiestructuren betrokken:

Gebiedscommissie	Natuurlijk	Vitaal
Het plan Natuurlijk Vitaal beoogt om voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen, mede door 
landschapsontwikkeling, een duurzame economische basis te ontwikkelen en daarmee 
het hoofd te bieden aan krimp en vergrijzing. De gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal 
is adviseur van de stuurgroep Waterdunen. De gebiedscommissie kan de stuurgroep 
gevraagd en ongevraagd adviseren. Daarnaast zal de stuurgroep de gebiedscommissie 
vragen om belangrijke tussenproducten van de planvorming te toetsen aan de 
doelstellingen en uitgangspunten van het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. 

Projectbureau	Zwakke	Schakels	West	Zeeuws-Vlaanderen
Dit projectbureau bestaat uit het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland 
en de gemeente Sluis. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een projectgroep en een 
stuurgroep. Het projectbureau is opgericht om de kust van Zeeuws-Vlaanderen in een 
gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak te versterken.

Zeeuws	Overleg	Waterkeringen
Dit overleg bestaat uit de provincie Zeeland, de waterschappen, Rijkswaterstaat en de 
kustgemeenten. Naast de zorg voor waterkeringen is er ook aandacht voor de kans die 
herinrichting van de kust schept voor de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
recreatie en natuur.
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4 Procesreconstructie

4.1 Inleiding
Aan de kust bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen ligt vakantiepark Napoleon Hoeve. 
Eind jaren tachtig wordt de zeedijk vr Napoleon Hoeve op deltahoogte gebracht. 
Napoleon Hoeve wordt daarbij verplaatst. Ruim 20 jaar later blijkt de zeewering bij 
Breskens opnieuw onvoldoende veilig. Versterking is noodzakelijk. Er wordt gekozen voor 
een landinwaartse versterking van de kust en wederom wordt Napoleon Hoeve in zijn 
voortbestaan bedreigd. In het planproces rond zeewering en vakantiepark zijn tot nu toe 
een viertal fasen te onderscheiden: initiatief, planuitwerking, provinciaal inpassingsplan 
en uitvoering.

4.2 Initiatieffase
De noodzaak bestaat om de zwakke kustverdediging bij Breskens te versterken. Het 
plan Zwakke Schakel West wordt binnen Zeeland uitgewerkt door de kerngroep Zwakke 
Schakels West Zeeuws-Vlaanderen, waarin het waterschap, de gemeente en de provincie 
vertegenwoordigd zijn. De versterking is een opgave van nationaal en provinciaal belang. 
Financiering vindt plaats door het Rijk en uitvoering door het waterschap. Het kustgebied 
van Zeeuws Vlaanderen staat als zoekgebied voor de aanleg van nieuwe duinen 
omschreven in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal (provincie Zeeland, 2004). Dit zoekgebied 
is overigens veel smaller dan het huidige Waterdunen plangebied, maar strekt zich wel 
verder uit langs de kust.

De eigenaar van Napoleon Hoeve zoekt, als reactie op de noodzakelijke kustversterking, 
naar mogelijkheden om de bedreiging voor de camping om te zetten in een kans en 
spreekt met gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie over de toekomst van de 
camping. Napoleon Hoeve wil in het gebied aanwezig blijven en wil de situatie aangrijpen 
om uit te breiden en een onderscheidend recreatief product te ontwikkelen. Het resultaat 
is een plan voor een recreatieonderneming in een vergroot duingebied. Het Zeeuwse 
beleid voor het landelijk gebied biedt daartoe in principe de mogelijkheid: uitbreiding 
mag, mits de recreatieondernemer gelijktijdig investeert in de kwaliteit van natuur en 
landschap. Ook is versterking van de landschappelijke kwaliteit een nevendoelstelling van 
de aanpak van de zwakke schakels. 

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft bij de gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal 
inmiddels het idee geopperd voor een wetland nabij de Westerschelde. Via wederzijdse 
contacten met een adviesbureau komen Napoleon Hoeve en Het Zeeuwse Landschap 
bij elkaar en komen de ideen bij elkaar in een nieuw plan: een publieksvriendelijk, 
laagdrempelig natuurgebied waarin het brede publiek de natuur kan ervaren, in 
combinatie met een opnieuw ingerichte en uitgebreide Napoleon Hoeve met huisjes 
en een hotel. Door in te zetten op spectaculaire natuur denkt de eigenaar van Napoleon 
Hoeve een onderscheidende combinatie te kunnen maken van natuur en recreatie en de 
concurrentie met andere vakantiebestemmingen aan te kunnen.

Napoleon Hoeve en Het Zeeuwse Landschap ontwikkelen gezamenlijk een initiatiefplan 
met als drager een zout getijde-krekenlandschap aan de voet van de versterkte schakel, 
dat enerzijds decor is voor een bijzonder recreatiepark en anderzijds voedsel- en 
rustgebied vormt voor vogels aan de monding van het estuarium. Dit plan moet worden 
gerealiseerd in de Oud- en Jong-Breskenspolder, aansluitend aan de nieuwe zeewering. Zo 
verandert het volledige droge plan (camping in de duinen) in een plan dat (zout) water 
als belangrijke drager heeft. Voor dit plan wordt bij provincie, gemeente en waterschap 
gelobbyd. Het gebied ligt vlakbij de plek waar ooit een oude landtong en het plaatsje 
Waterdunen lag; een naam die bovendien het plan prachtig beschrijft. Daarmee heeft het 
project een krachtige naam gekregen. Op dat moment verkoopt de toenmalige eigenaar 
Napoleon Hoeve, samen met het plan, aan Molecaten.
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GS van de provincie zien het initiatief als een goede invulling van het plan Natuurlijk 
Vitaal voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Dit plan beoogt voor het gebied een duurzame 
economische basis te ontwikkelen en daarmee het hoofd te bieden aan krimp en 
vergrijzing. Het bieden van arbeidsplaatsen en het verlengen van het recreatieseizoen zijn 
daarbij strategien waar plan Waterdunen toe bijdraagt. PS leggen meer de nadruk op de 
economische en minder op de ecologische aspecten van het plan. Molecaten stelt juist 
de koppeling tussen recreatie (economie) en ecologie centraal en ziet de economische 
meerwaarde van de ecologische aspecten.

De raad van de gemeente Sluis is verdeeld over het initiatief. Voor de voorstanders telt 
het belang voor de versterking van de regionale economie, voor de tegenstanders telt het 
verlies van goede landbouwgrond en het binnenlaten van zout water. Sinds de laatste 
verkiezingen bestaat in de raad van Sluis een kleine meerderheid vr het plan.

Deze overheden besluiten om voor de verdere uitwerking van het initiatief een 
projectgroep Waterdunen in te stellen. Naast de organisaties uit de kerngroep Zwakke 
Schakels bestaat de projectgroep uit de initiatiefnemers Molecaten en Het Zeeuwse 
Landschap. De provincie is trekker. Gezamenlijk werken zij het initiatief verder uit.

Het waterschap werkt vanuit haar rol als uitvoerder van de kustversterking actief mee aan 
het zoeken naar inpassingsmogelijkheden voor Napoleon Hoeve. Zowel op bestuurlijk als 
ambtelijk niveau is het waterschap op dat moment vertegenwoordigd in Waterdunen, 
vanuit afdeling Waterkeringen. De projectorganisatie ijlde als het ware na, omdat al 
snel ook breder werd meegepraat over water, terwijl de vertegenwoordiging vanuit 
het waterschap nog steeds bestond uit afdeling Waterkeringen. De koers en besluiten 
uit de werkgroep werden niet breed teruggekoppeld binnen het waterschap. Een van 
de ideen die de vertegenwoordiger van het waterschap oppert in het project, is het 
omgekeerd laten werken van een gemaal, zodat het ook als inlaatwerk voor zout water 
zou kunnen dienen. Dit blijkt echter niet te kunnen en vormt de aanleiding voor het 
waterschapsbestuur om de vertegenwoordiging in de werkgroepen te veranderen. Een 
vertegenwoordiger vanuit afdeling Waterbeheer neemt dan zitting in de projectgroep 
Waterdunen, naast een vertegenwoordiging specifiek voor de zwakke schakel, vanuit 
afdeling Waterkeringen.

De bredere insteek van plan Waterdunen leidt tot een andere opstelling van het 
waterschap. Het waterschap ziet zich niet als (mede)initiatiefnemer van het plan. Het 
initiatief is namelijk gericht op het realiseren van doelen die buiten het takenpakket 
van het waterschap liggen. Een groot deel van de AV ziet Waterdunen als een vorm van 
ontpolderen en is hier in principe geen voorstander van. Ook het inlaten van zout water 
vindt men bezwaarlijk vanwege mogelijke verzilting van de landbouwgrond verder 
landinwaarts.
Wel raakt het initiatief aan waterschapsbelangen: het plangebied ligt tegen de te 
versterken zwakke schakel aan en de waterinfrastructuur in en rond het gebied zal 
moeten worden aangepast. De meningen over Waterdunen in het ambtelijk apparaat 
van het waterschap zijn verdeeld. Het waterschap bewaakt de randvoorwaarden van het 
plan m.b.t. veiligheid, aanpassing van de infrastructuur en kwaliteit (zoutindringing) en 
laat de (ruimtelijke) invulling van het gebied over aan de andere partijen. De ambtelijke 
vertegenwoordiging in de kerngroep Zwakke Schakels en de ambtelijke betrokkenheid bij 
plan Waterdunen zijn daarbij personeel gescheiden.

In 2007 tekenen Molecaten, Het Zeeuwse Landschap, gemeente Sluis en provincie 
Zeeland de Doelstellingenovereenkomst Waterdunen, waarin zij afspraken maken 
over het realisatietraject. De ministeries van LNV, VROM en V&W, en Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen zetten daarbij hun handtekening ter aanmoediging en stimulering.
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4.3 Planuitwerking
In 2006 wordt een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd. In het plan is zout water benut 
als ruimtelijk fenomeen dat bijdraagt aan landschappelijke en ecologische kwaliteit. 
Een ontworpen krekensysteem draagt bij aan een bijzonder recreatief product en biedt 
tevens een rust- en foerageergebied aan vogels in het estuarium. De huisjes en het hotel 
dragen bij aan de beoogde economische vitaliteit van de regio, door het creren van meer 
arbeidsplaatsen en seizoensverlenging. In de MER zijn drie varianten van het krekenstelsel 
getoetst op deze kwaliteiten. In de drie varianten liep het getijverschil uiteen van 0,6 m 
tot 1,1 m in de meest natuurlijke variant. De drie varianten hebben allen een specifiek 
kenmerk waar het wateraspect (de maximale amplitude van het getij) een onderdeel van 
vormt: 
1. Een zo gevarieerd mogelijk gebied, dat een maximaal mogelijke invulling geeft aan 

de gewenste sociaaleconomische impuls en een verweving van de functies binnen de 
voorgenomen activiteit laat zien;

2. Een meer kostenoptimale inrichting, waarin aan de ambitie voldaan wordt;
3. Een maximale natuurlijke ontwikkeling, waarin de ecologische meerwaarde van de 

voorgenomen activiteit zo volledig mogelijk wordt gerealiseerd. Deze richting sluit 
ook aan bij het wettelijke vereiste om in de m.e.r. een zo milieuvriendelijk mogelijk 
alternatief te ontwikkelen.  

Water was daarmee een ruimtelijke ontwerpopgave. De mate van dynamiek (onder 
andere de getijdendynamiek) verschilde in de drie varianten. In het plangebied ligt geen 
technische wateropgave.

Boeren zijn beducht voor verzilting van binnendijks van Waterdunen liggende terreinen, 
omdat in Waterdunen een zout krekenstelsel wordt aangelegd. Onderzoek hiernaar heeft 
geleid tot de conclusie, dat realisering van plan Waterdunen niet zal leiden tot extra 
verzilting. Zekerheidshalve zal monitoring plaatsvinden. 

Van de varianten wordt de middenvariant gekozen als voorkeursalternatief omdat deze 
wordt gezien als veilig gemiddelde: er kan een zoute getijdennatuur ontstaan waarbij de 
hoeveelheid zout water die binnenstroomt beperkt is, evenals het risico op zoutindringing 
verder landinwaarts. 

In die periode overleggen Rijk en provincie ook over de invulling van de herstelopgave 
voor estuariene natuur die is afgesproken voor Natura 2000-gebied Westerschelde. 
De provincie ziet plan Waterdunen als een project dat deels invulling kan geven aan 
deze herstelopgave. De provincie staat aan de lat voor realisatie van 300 ha. natuur in 
het middengebied. Waterdunen kan hier een invulling aan geven. Om te komen tot 
een substantile bijdrage aan de herstelopgave wordt de zoutwatercomponent van 
plan Waterdunen verder versterkt, ten opzichte van de eerder gekozen middenvariant. 
Het voorkeursalternatief verschuift daarmee gedurende het ontwerpproces meer in 
de richting van de meest dynamische variant uit de MER. In 2009 bereiken het LNV 
en de provincie overeenstemming over de bijdrage aan de herstelopgave. Hiermee 
is tegelijkertijd het nog aanwezige gat in de begroting van Waterdunen gedicht, 
doordat middelen kunnen worden benut die beschikbaar zijn voor financiering van de 
herstelopgave.

De standpunten van partijen hierover zijn als volgt:
Molecaten heeft hiermee geen probleem en benadrukt dat de natuur zo interessant 
mogelijk moet worden voor de bezoekers, met veel dynamiek en hopelijk veel vogels.

PS van Zeeland willen niet te veel ruimte voor natuur, vanuit de vrees dat dit ten koste 
gaat van de ruimte voor economische ontwikkeling. GS zien echter de meerwaarde van 
plan Waterdunen voor verschillende provinciale belangen. Vervolgens hebben PS wel 
ingestemd met het inpassingsplan.
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Binnen de gemeente is een krappe meerderheid voor het plan. De gemeente stelt zich 
daarom voorzichtig op. De gemeente zal geen onteigening willen inzetten voor de 
realisering van het plan. Tegenstanders zien het plan als ontpoldering. De voorstanders 
zien het juist niet zo: het is landschapsontwikkeling met koppeling van rood, groen en 
blauw dat bijdraagt aan de regionale economie.

Het waterschap heeft formeel geen standpunt over de inhoud van het plan. Natuur- en 
recreatieontwikkeling ziet het waterschap niet als haar taak. 
Het inlaatwerk ligt in de kering en is daarmee een direct waterschapsbelang. Via een 
inlaatwerk wordt de zee  gecontroleerd  binnengehaald. Dit inlaatwerk moet voldoen 
aan alle veiligheidsnormen en wordt door het waterschap aangelegd op kosten van de 
initiatiefnemers.
Ook de kosten voor het aanpassen van de waterinfrastructuur in de polder en voor de 
aanpassing van de weginfrastructuur in beheer bij het schap, komen ten laste van het 
project. Het waterschap geeft aan dat Waterdunen veel tijd vraagt en dat het geen 
mogelijkheden ziet extra capaciteit voor het project vrij te maken.

4.4 Provinciaal inpassingsplan
Vanwege de provinciale belangen die verbonden zijn aan plan Waterdunen, de 
toegezegde Nota Ruimte-gelden waarvoor van belang was dat Waterdunen daadwerkelijk 
uitgevoerd zou worden en gezien de voorzichtige opstelling van de gemeente Sluis, trekt 
de provincie het initiatief naar zich toe en maakt gebruik van haar bevoegdheid om een 
provinciaal inpassingplan op te stellen. Het waterschap wordt door de projectleider 
van de provincie betrokken bij het opstellen van het inpassingsplan. De inbreng 
van het waterschap is hierbij gericht op het stellen van de waterhuishoudkundige 
randvoorwaarden. 

In deze periode speelt ook het fuseren van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en 
Zeeuwse Eilanden. Dit laatste schap had haar kantoor in Middelburg op Walcheren, 
in Zeeuws-Vlaanderen aangeduid als de overkant. Als gevolg van de fusie raken 
medewerkers van de fusiepartner betrokken bij Waterdunen, waarbij de dossieroverdracht 
niet optimaal verloopt. Het waterschap stuurt hierdoor een zienswijze op het 
inpassingsplan. Volgens het waterschap gaat het daarbij om de laatste kleinigheden. 
Zij ziet dit als een logisch uitvloeisel van de toetsende rol, die het schap uiteindelijk 
ook heeft. De provincie begrijpt de zienswijze niet, daar zij het waterschap toch actief 
betrokken heeft bij het opstellen van het inpassingsplan. Er vindt op ambtelijk niveau een 
gesprek plaats. De details uit de zienswijze kunnen snel opgelost worden. 

4.5 Uitvoering
De financin om Waterdunen uit te voeren zijn beschikbaar. Het versterken van 
de zwakke schakel West Zeeuws Vlaanderen wordt betaald door het waterschap. 
Voor waterschapsmaatregelen in het gebied wordt het kostenveroorzakersbeginsel 
gehanteerd. Diverse partijen dragen geld bij voor de realisatie van het project. Geld voor 
versterking van de zwakke schakel komt van het Rijk, voor de inrichting dragen onder 
andere de provincie, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap bij. Door Waterdunen aan te 
dragen als compensatiemaatregel voor ecologisch herstel van de Westerschelde, zijn de 
nog resterende middelen gevonden.

Om uitvoering van plan Waterdunen mogelijk te maken anticipeert de provincie op een 
onteigeningsprocedure om alle gronden te verkrijgen. De voorkeur blijft daarbij uitgaan 
naar minnelijke verwerving. De mogelijkheid om tot onteigening over te gaan wordt 
gemotiveerd vanuit het provinciaal belang: herstelopgave Westerschelde, versterking 
van de regionale economie, realisering van de EHS en versterking zwakke schakel. Ten 
tijde van deze rapportage lag het ontwerp koninklijk besluit over het onteigeningsplan 
Waterdunen ter inzage.
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Inmiddels is gestart met versterking van de zwakke schakel. Het waterschap zal op korte 
termijn overgaan tot het aanleggen van de getijdenduiker in de zeewering, waarmee zout 
zeewater in de polder kan worden ingelaten. Het waterschap is beoogd eindbeheerder 
van de getijdenduiker en zal een peilbesluit opstellen voor de binnendijkse zoute 
wateren. Beheerder van het binnendijkse gebied, inclusief het water, wordt Het Zeeuwse 
Landschap.

Toch zijn er nog wel veel onduidelijkheden over de exacte uitvoering. Op detailniveau 
moet nog veel onderzocht en bepaald worden. Zo is in het ontwerp steeds een kwelsloot 
geprojecteerd om het zoute water vanuit Waterdunen op te vangen en te voorkomen dat 
de landbouwgronden last hebben van zoute kwel. De werking van een dergelijke sloot en 
de benodigde dimensies zijn bijvoorbeeld nog niet onderzocht. De sloot heeft tot nu toe 
echter wel een psychisch effect gehad als maatregel tegen verzilting van het achterland. 
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5 Wateraspecten samengevat en verklaard

5.1 Inleiding
De centrale vraagstelling in deze evaluatie van de watertoets is: hoe wordt er met 
watergerelateerde vraagstukken en belangen omgegaan in (strategische) ruimtelijke 
planprocessen? In hoofdstuk 5 zijn daartoe de belangrijkste waarnemingen van het 
evaluatieteam met betrekking tot de wateraspecten in deze case samengevat. Ook 
worden daarvoor, vanuit de procesbenadering gezien, verklaringen gezocht.

In  5.2 worden opgave en resultaat samengevat. Wat was of waren de initile opgave(n) 
bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat is in het voorjaar van 2011 
bereikt? In het doorlopen proces van initile opgave(n) naar resultaat zijn vervolgens 
de belangrijke elementen of fasen benoemd, waarvan de wateraspecten in de 
daaropvolgende paragrafen nader zijn uitgediept. Daarbij zijn verschillende verklarende 
factoren te onderscheiden, die hier als volgt zijn ingedeeld:
Ontwikkelingen in opgaven en speelveld;
De opstelling van actoren en hun interacties daarbij;
De maatschappelijke context en de spelregels gedurende het proces.

5.2 Opgave en resultaat

Initile	opgave
De initile opgave bij Waterdunen is een waterveiligheidsprobleem: een zwakke schakel 
in de kust die  op die plaats  moet worden versterkt. Daarbij moeten, conform het 
rijksbeleid voor de zwakke schakels, kansen worden benut om verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit te koppelen aan de versterking. De ter plaatse gekozen oplossing 
voor landwaartse versterking van de zeewering schiep een gunstige uitgangssituatie.

Daarnaast zoeken andere wensen in westelijk Zeeuws-Vlaanderen een condensatiepunt. 
De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft behoefte aan meer werkgelegenheid en zoekt dit in 
kwaliteitsverbetering en seizoensverlenging van de recreatie. Het Zeeuwse Landschap wil 
langs de Westerschelde extra fourageer-, rust- en broedgebied voor vogels ontwikkelen.

Resultaat	voorjaar	2011
In het voorjaar van 2011 ligt er een plan voor integrale gebiedsontwikkeling, waarbij 
de versterking van de zwakke schakel wordt gecombineerd met een breed duingebied 
en een aan te leggen schorren- en slikkengebied van 250 ha. met gecontroleerde 
getijdenwerking. Dit natuur- en recreatiegebied is decor voor een duincamping, 400 
recreatiewoningen en een hotel. 
Momenteel ligt er een vastgesteld provinciaal inpassingsplan. Een onteigeningsplan 
voor de verwerving van de gronden voor Waterdunen ligt ter inzage. Waterschap 
Scheldestromen is reeds gestart met de versterking van de zwakke schakel West 
Zeeuws-Vlaanderen, waarvan het inlaatwerk voor zout water in Waterdunen onderdeel 
uitmaakt.  

Belangrijke	fasen	t.a.v.	wateraspecten:
1. Waterveiligheid: kustversterking als primair project;
2. Verbreding van de opgave: water als drager van nieuwe gebiedskwaliteiten;
3. Planologische verankering en watertoets.
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5.3 Waterveiligheid
Opgaven en speelveld: De initile opgave is het waarborgen van veiligheid tegen de zee 
door het versterken van de zwakke schakel bij Breskens. De locatie van de ontwikkeling 
is daarmee ook bepaald. Kansen voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering moeten daarbij 
verzilverd worden. Het speelveld bestaat daarbij uit de dijk en een aansluitende 
binnendijkse zone, omdat versterking binnendijks zal plaatsvinden. Recreatieonderneming 
Napoleon Hoeve wordt daarmee in zijn bestaan bedreigd. 

Actoren en interacties: De versterking van de zwakke schakel wordt opgepakt door het 
Projectbureau Zwakke Schakels West Zeeuws-Vlaanderen. Waterschap Scheldestromen is 
formeel initiatiefnemer en trekker. Het gaat om een kerntaak van het waterschap.
Er worden voorts in eerste instantie mogelijkheden onderzocht om Napoleon Hoeve in te 
passen in het duinlandschap dat binnendijks voor de versterking wordt aangelegd. Ook 
het waterschap denkt daarin mee. In tweede instantie heeft de provincie de regie over de 
planstudie.

Spelregels en maatschappelijke context: In het Beleidskader Planstudies Zwakke 
Schakels, opgesteld door het Rijk, is de doelstelling het waarborgen van de veiligheid 
tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale waarden. In het 
basisdocument Kustversterking West Zeeuws-Vlaanderen is vastgesteld dat de door de 
regio in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal neergelegde landwaartse voorkeur een goed 
uitgangspunt biedt voor het integreren van ruimtelijke kwaliteit met kustversterking. 
Overigens was het in Natuurlijk Vitaal voorgestelde ruimtebeslag kleiner.
De kustversterking geniet een breed draagvlak bij politiek en bevolking in Zeeland.

5.4 Verbreding: water als drager
Opgaven en speelveld: Napoleon Hoeve grijpt de versterking van de zwakke schakel 
aan om een plan te ontwikkelen voor een recreatieonderneming in een duinlandschap. 
Het Zeeuws Landschap heeft een plan om ergens, bij de kop van de Westerschelde, 
zoutwaternatuur te ontwikkelen als fourageer-, rust- en broedgebied voor vogels. Beide 
plannen geven invulling aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsversterking en worden 
met de kustversterking gentegreerd tot plan Waterdunen. Kustversterking blijft, maar in 
een groot aansluitend gebied zijn zout water en getijdendynamiek in dit plan de drager 
van ruimtelijke, economische en ecologische kwaliteit.

Een belangrijke laatste speelveldverbreding is de overeenstemming die de provincie 
met het Rijk bereikt over de bijdrage van Waterdunen aan de herstelopgaven uit het 
natuurpakket Westerschelde (Natura 2000).

De ontwikkeling van het plan Waterdunen verandert hierbij snel, van werken aan de 
zwakke schakel (droog plan, waarbij het draait om waterveiligheid) tot een brede 
invulling van Waterdunen (inrichting van een zout estuarium achter een duinenrij in een 
polder). Met enige vertraging wordt de overlegvertegenwoordiging van het waterschap 
daarop aangepast. Dit leidt in de tussentijd tot enige missers. 

Actoren en interacties: Waterdunen kon mede tot stand komen doordat de centrale 
spelers elkaar al lang en vanuit verschillende organisaties kenden. Dit geldt zowel voor 
bestuurders als betrokken ambtenaren. De toenmalige gedeputeerde Thijs Kramer wordt 
genoemd als een belangrijke inspirator.

Molecaten, Het Zeeuwse Landschap en de verantwoordelijke overheden vormen samen 
een stuur- en projectgroep om Waterdunen verder te realiseren. Afdeling Waterkeringen 
van het waterschap richt zich op het kustversterkingsplan. Andere afdelingen zijn bij de 
overige planonderdelen als adviseur betrokken als waterschapsbelangen daarom vragen.
Waterdunen past uitstekend in het provinciale beleid. Uiteindelijk is er breed draagvlak 
binnen PS, wat blijkt uit de vaststelling van het inpassingsplan. De bijdrage van 
Waterdunen aan de herstelopgave Westerschelde is politiek zeer relevant. Binnen de 
gemeenteraad van Sluis is er een nipte meerderheid, waardoor bestuurlijk Sluis zich 
voorzichtig opstelt.
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Spelregels en maatschappelijke context: Het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal biedt het 
provinciale beleidskader voor de ontwikkeling van Waterdunen. Hier is sprake van 
provinciaal belang. De bijdrage aan de herstelopgave Westerschelde maakt dit belang nog 
harder. Gelijktijdig treedt erosie op van het politieke draagvlak, vooral bij de gemeente 
Sluis, vanwege het verlies van landbouwgrond door ontpoldering.

5.5 Planologische verankering en watertoets
Opgaven en speelveld: Opgave is om de gekozen en uitgewerkte variant planologisch te 
verankeren en realisatie van het plan mogelijk te maken. 

Actoren en interacties: Belangrijk is dat de gemeente Sluis, gezien het smalle politieke 
draagvlak voor het plan, op het standpunt staat dat grondverwerving voor het plan alleen 
op basis van vrijwilligheid plaats kan vinden. Het blijkt dat dit niet mogelijk is. Voor de 
provincie brengt dat te veel onzekerheden mee t.a.v. realisering. De provincie trekt het 
plan daarom verder naar zich toe en stelt een provinciaal inpassingsplan op.

Op gezette tijden controleert het waterschap het plan op het aspect water. Afhankelijk 
van de fase waarin het project zich bevindt, is de controle op hoofdlijnen of meer op 
detailniveau. In de MER Waterdunen zijn zowel in de alternatievenontwikkeling als in 
de effectbeschrijvingen water, waterhuishouding en veiligheid belangrijke bouwstenen 
en worden daarom volwaardig meegenomen. Hiermee is volgens het waterschap 
voldaan aan de vereisten van de watertoets. Het waterschap geeft een reactie op het 
inrichtingsplan Waterdunen en stelt een wateradvies op, op basis van de waterparagraaf 
in het voorontwerp inpassingsplan van de provincie.
Het waterschap heeft naast de formele controlemomenten ook in de stuurgroep 
en de projectgroep aan tafel gezeten en is op deze wijze goed op de hoogte van en 
medeverantwoordelijk voor de opgestelde plannen. 

Als het provinciaal inpassingsplan ter inzage ligt, dient het waterschap (op details) alsnog 
een zienswijze in. Dit wekt bevreemding bij de provincie, gezien de betrokkenheid van het 
waterschap bij alle planfasen. Het waterschap ziet dit echter als een sluitstuk van haar rol 
en een logische consequentie van haar toetsende taak.

Spelregels en maatschappelijke context: De provincie benut haar Wro-bevoegdheden 
om voor een project van provinciaal belang zelf een bestemmingsplan (inpassingsplan) 
op te stellen. De met water verbonden belangen zijn waterveiligheid, ruimtelijke 
kwaliteitsversterking en bijdrage aan de herstelopgave Westerschelde.

Een volgende stap in het planproces op gebied van water zal het verstrekken van de 
watervergunning zijn. Als de watervergunning verstrekt is door het waterschap, kan wat 
betreft het aspect water de schop in de grond.
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Colofon

De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep 
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk 
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een 
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.

Projectgroep	Evaluatie	watertoets
Hilde Westera  Rijkswaterstaat Waterdienst, projectleider
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Nienke Siekerman Rijkswaterstaat Waterdienst
Jane Jagernath Rijkswaterstaat Waterdienst

Landelijke	Werkgroep	Watertoets
Jelte Bosma  Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter
Hilde Westera Rijkswaterstaat Waterdienst, secretaris
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Nienke Siekerman  Rijkswaterstaat Waterdienst
Wim Zeeman  Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Dienst 

Landelijk Gebied
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Jane Jagernath  Rijkswaterstaat Waterdienst
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Frans Kwadijk Grontmij Nederland B.V., projectleider
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Martijn Steenstra Grontmij Nederland B.V.
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Bronnen

Interviews
 Mevr. L. Dekker provincie Zeeland
Dhr. M. ten Braak gemeente Sluis
Dhr. T. Mouton waterschap Scheldestromen
Mevr. R. Verplanke waterschap Scheldestromen
Dhr. G. Buth Het Zeeuwse Landschap
Dhr. A. Boomert Boomert Business Coaching
Dhr. W. Twigt Grontmij
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