PROVINCIE ZEELAND
AFD.
AFD.TERM1JN

Gedeputeerde Staten

2

DATUM
I

I

I

I

DOC.NI
ZAAK t+
_C.SS.

O&

, ~ T ~ G G ~ L

Provincie Zeeland

2009
I

IIIIIlllIlll11lIIIIIIIIIIIII1\11

I

09032350

.
.
.
.
.
.
Y

d

de leden van Provinciale Staten
d.t.v. de statengriffier

bencht op brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk:

09032057

afdeling:

Ruimte

behandeld door:

L.J.M. Engelbert

doorkiesnummer:

01 18-631192

onderwerp:

Besluitvorming WCT.

verzonden:

AMBT.

2 OKT. 2009

Middelburg,

29 september 2009

Geachte heerlmevrouw,
In uw vergadering van 19 juni 2009 hebt u ons bij motie opgedragen er voor te zorgen dat aan u voor 1 oktober 2009 duidelijkheid wordt verschaft over MER, MKBA en businesscase van de WCT, zodat u in uw vergadering van 13 november 2009 een beslissing kunt nemen over de haalbaarheid van dit project in relatie tot
de ontwikkelingen in de haven van Vlissingen-Oost. Tevens hebt u aan ons een bespiegeling over de containerisatie van de Zeeuwse havens gevraagd. Over de invulling van uw opdracht kunnen wij u op dit moment het volgende melden.
De afgelopen maanden is door de projectorganisatie WCT gewerkt aan het MER. Een concept is ons ten
behoeve van ambtelijk vooroverleg op 21 september 2009 ter beschikking gesteld. Momenteel loopt overleg
over de toetsing van dit concept aan de richtlijnen tussen provincie, gemeenten Vlissingen/ Borsele, Rijkswaterstaat en de projectorganisatie WCT.
Mede op basis van het concept MER wordt in opdracht van de provincie een MKBA over de WCT in relatie
tot de binnendijkse ontwikkelingen opgesteld. Aan de afronding van dit document wordt momenteel de laatste hand gelegd.
MER en MKBA vormen vervolgens de input voor het raadplegen van een aantal deskundigen die wij om een
advies vragen voor de door u gevraagde bespiegeling. Wij gaan er van uit dat wij in onze vergadering van
13 oktober 2009 alle informatie beschikbaar hebben en deze vervolgens met ons advies ook aan u ter beschikking kunnen stellen ten behoeve van uw besluitvorming over de WCT. Naast genoemde stukken ontvangt u dan informatie over de businesscase voor zover dat mogelijk is uit een oogpunt van vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie, een advies van de bedrijfsadviescommisie van Zeeland-Seaports en
een brief met de opvattingen van het Bestuur van Zeeland-Seaports.
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De aanvullende startnotitie voor het onderdeel natuurcompensatie heeft van 1 juli 2009 tot en met 11 augustus 2009 ter inzage gelegen. Wij verwachten op korte termijn een richtlijnenadvies van de commissie voor de
MER voor dit onderdeel. In uw vergadering van 13 november 2009 kunt u van ons een voorstel voor vaststelling van deze richtlijnen verwachten. Vervolgens kan aan de hand van de richtlijnen voor dit onderdeel
dan ook het MER afgerond worden.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

Behoort bij brief d.d. 29 september 2009 met ons kenmerk: 09032057
van de afdeling Ruimte

