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Geachte minister.
Met het vaststellen van hét Tracébesluit en het nemen van het Uitvoeringsbesluit komt het project Nieuwe
Sluis Terneuzen in de realisatiefase Na de Commissie Balthazar-Van Gelder in 2004-2005, de MIRT-verkenning in de periode 2006-2009, de Nederlands-Vlaamse onderhandelingen tussen 2009 en 2012, de planuit
werking 2012-2016, is nu het mom ent van daadwerkelijke realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen aange
broken. Wij zijn verheugd dat de aanbesteding is gestart en dat volgend jaar met de bouw van de nieuwe sluis
kan worden gestart. Wij danken u en de betrokken medewerkers vanuit het ministerie voor de prettige samen
werking in dit project.
In het gehele traject hebben wij het belang van dit project voor de binnenvaart in Zeeland en voor de Zeeuwse
havens ingebracht. Wij zien daarmee het belang voor de Zeeuwse economie. Hoewel de provinciale budgetten
in Zeeland als gevolg van verschillende ontwikkelingen onder druk staan, hebben wij in 2012 dat belang on
derschreven door een financiële bijdrage aan dit Vlaams-Nederlandse project toe te zeggen.
In uw brief geeft u aan dat in he t geval Vlaanderen en Nederland besluiten het project alsnog geen doorgang
te laten vinden bij het laatste go / no go moment in het kader van het verdrag u de reeds betaalde bijdrage
dan terug zult betalen. Onder deze voorwaarde gaan wij akkoord met uw verzoek om deze bijdrage in januari
2017 te voldoen en de toegezegde (niet te indexeren) bijdrage van 2.5 miljoen euro dan op het door uw mi
nisterie aan te geven rekeningnummer over te maken. Wij gaan er daarbij vanuit dat in het geval terugbetaling
aan de orde zou zijn, dit eveneens gebeurt zonder indexering of verrekening van de rente.
Hoogachtend,
gedeputeerde

Polman, voorzitter
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