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Onderwerp
De realisatie van een bezoekerscentrum De Zandmotor

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting
De Zandmotor is uniek in de wereld. Met dit pilotproject van Rijkswaterstaat en de
Provincie Zuid-Holland blijft Nederland de standaard zetten in watermanagement door
juist te werken met het water, in plaats van tegen het water.
Dit kustverdedigingsproject trekt bezoekers maar er is geen bezoekerscentrum.
Dat wordt door veel mensen als een gemis ervaren.
De fractie van 50PLUS zou graag de realisatie van een bezoekerscentrum zien.
1.

Bent u bekend met het feit dat de Zandmotor in zijn directe nabijheid nog geen
bezoekerscentrum heeft waar het bezoekers kan ontvangen voor uitleg of een
expositie?
Antwoord
Ja.

2.

Klopt het dat provincie-ambtenaren gedurende aanleg van de Zandmotor veel
presentaties hebben gegeven in strandpaviljoen Klein Ockenburgh en zich daar
destijds positief hebben uitgelaten over de komst van bezoekerscentrum voor de
Zandmotor? Zo ja, heeft u nog steeds de ambitie om een bezoekerscentrum in de
directe nabijheid van de Zandmotor te realiseren?
Antwoord
Tijdens de aanleg van de Zandmotor zijn veel presentaties gegeven, niet alleen in
strandpaviljoen Klein Ockenburg, maar ook op andere locaties. Tijdens de aanleg was
er een tijdelijk bezoekers- en informatiecentrum in een keet op het terrein van het
hoogheemraadschap. Deze is kort na oplevering van de Zandmotor ontmanteld.
De presentaties en excursies worden nog steeds - op verzoek - op de Zandmotor en
in diverse nabij gelegen locaties verzorgd.
De bestuurlijke begeleidingsgroep van de Zandmotor (betrokken bestuurders van de
gemeente Westland, gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en de het
hoogheemraadschap van Delfland) hecht grote waarde aan het informeren en
voorlichten van publiek, maar vindt een eigen bezoekerscentrum niet nodig.

FZ/GS/Alg

Er is onderzocht of in de directe nabijheid van de Zandmotor geschikte of geschikt te
maken locaties zijn voor een bezoekerscentrum (zoals bijvoorbeeld bunkers), dit blijkt
niet het geval.
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3.

Heeft u de bereidheid om dit bezoekerscentrum te vestigen in (een deel) van
strandpaviljoen Klein Ockenburgh? Zo ja, hoe gaat u dit te faciliteren?
Antwoord
De strandpaviljoens in de directe omgeving van de Zandmotor worden allemaal
gebruikt als uitvalsbasis voor presentaties en excursies. Diegene die verzoekt om een
presentatie of excursie maakt de keuze van welk strandpaviljoen gebruik wordt
gemaakt. Er is decoratief informatiemateriaal over de Zandmotor beschikbaar. Wij
zullen dit nogmaals bij de strandpaviljoens onder de aandacht brengen.
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