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Middelburg, 13 juli 2009

Betreft besluitvormina over de Westerschelde Container Terminal
Geachte voorzitter en leden van Provinciale Staten van Zeeland,
Inzake de besluitvorming over de Westerschelde Container Terminal willen wij het volgende
onder uw aandacht brengen.
Allereerst feliciteren wij u met de overname van het Rijk van de Westerscheldetunnel en met
uw besluit om de tunnel bij Sluiskil aan te leggen en de Sloeweg en Tractaatweg te
verdubbelen. Volgens plan kan Zeeland eind 2014 over deze verbeterde wegeninfrastructuur
beschikken.
Samen met het voornemen om de kanalenverbinding Seine-Schelde in 2015 en de nieuwe
zeesluis bij Terneuzen omstreeks 2021 te realiseren, biedt dit goede voorwaarden voor
Zeeland om zich logistiek en industrieel verder te ontwikkelen. De spoorinfrastructuur kan
verder verbeterd worden door de nieuwe Sloespoorlijn meer rechtstreeks te verbinden met
het havengebied van Antwerpen.
Maar om Zeeland internationaal op de kaart te zetten als maritiem logistiek knooppunt,
daarvoor is de realisatie van de Westerschelde Container Terminal (WCT) noodzakelijk,
inclusief de geplande overslaghaven voor de binnenvaart.
De rechtstreeks aan diep zeewater aan te leggen en voor steeds groter wordende
containerschepen bereikbare WCT biedt de haven van Vlissingen-Oost de mogelijkheid om
zich te ontwikkelen tot belangrijk maritiem logistiek centrum in het Rijn-Schelde-Delta gebied,
met zelfs meerwaarde voor de havens van Antwerpen en Gent. Vlissingen-Oost kan zich
aldus verder ontwikkelen tot overslag-, binnenvaart- en industriehaven. Ook Terneuzen kan
zich dan naast industriehaven verder ontwikkelen tot draaischijf voor de binnenvaart in het
Rijn-Schelde-Seine gebied.
Zo kunnen de Zeeuwse havens met de verdere, mondiale containerisatie de trekpaarden
blijven van de Zeeuwse economie, voor meer directe en indirecte werkgelegenheid zorgen
en daarmee het hoofd bieden aan de verdergaande ontgroening en zelfs krimp van de
bevolking.
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In deze tijd van economische crisis met grote onzekerheden voor het bedrijfsleven is het
zaak dat Zeeland Seaports, als samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland en de
gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen zorg draagt voor de voor heel Zeeland
belangrijke sociaal-economische investering in de Westerschelde Container Terminal.
Naar wij begrepen hebben is PSAlHesse-Noord Natie nog steeds bereid om als exploitant
een vergelijkbaar bedrag als Zeeland Seaports, in de orde van grootte van 350 miljoen euro,
te investeren in de Westerschelde Container Terminal.
Uit een recente enquête is gebleken dat een ruime meerderheid van de Zeeuwse bevolking
vóór de realisatie van de Westerschelde Container Terminal is.
Door optimaal in te spelen op de binnenvaartmogelijkhedenkan verkeersoverlast en hinder
van weg- en spoorvervoer tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.
Voor ons is duidelijk dat de WCT het beste perspectief biedt voor de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van Zeeland als internationaal belangrijk maritiem overslag- en
industriegebied en knooppunt voor de binnenvaart.
Reden waarom wij u als Provinciale Staten vragen om zo snel als mogelijk een definitief
besluit te nemen vóór aanleg van de WCT, inclusief de overslaghaven voor de binnenvaart.
Hoogachtend
Namens het bestuur van het

Kopie verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland
Kopie verronden aan Bestuur en Directie van Zeeland Seaports

