From: Toine Poppelaars <Toine.Poppelaars@Scheldestromen.nl>
Sent:
Tuesday, July 12, 2016 8:10:15 AM
To:
statengriffier
Cc:
Denis Steijaert; Esther Boer-Sluiter; Ko Nieskens; Leo Kasse; Bernadette Willaert; Hilde Bulthuis
Subject: Motie 80-km gebiedsontsluitingswegen algemene vergadering 7 juli 2016

Aan de statengriffie van de provincie Zeeland,
t.a.v. de heer P. Joosse,
Geachte statengriffier, beste Peter,
Hierbij stuur ik je de ingediende motie over de 80 km-gebiedsontsluitingswegen, die vorige week in de bijeenkomst van de algemene
vergadering – donderdag 7 juli 2016 – unaniem door de leden van de algemene vergadering is aangenomen. Dit met het verzoek om de motie ter
informatie door te zenden aan de statenleden.
Met dank voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
Toine Poppelaars,
dijkgraaf

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg en Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)
Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)
Email: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldestromen.nl

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)

de algemene vergadering, bijeen op 7 juli 2016

Overwegende dat waterschap Scheldestromen een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp
Mobiliteitsplan Zeeland met de vraag om haar 80 kilometer gebiedsontsluitingswegen te behouden;

dat Waterschap Scheldestromen momenteel 129 kilometer aan 80 km-wegen beheert. Volgens het
mobiliteitsplan zou ongeveer de helft hiervan moeten worden afgewaardeerd naar 60-km-weg;
dat de provincie in haar beantwoording aanbiedt om provinciaal beleid gefaseerd uit te rollen op
waterschapswegen; dit strookt niet met het beleid van waterschap Scheldestromen.

verklaart dat
de kernen in het buitengebied snel en adequaat bereikbaar dienen te zijn middels 80 km
gebiedsontsluitingswegen
veiligheid voorop dient te staan dwz 80 km gebiedsontsluitingsweg incl. vrij liggend fietspad
omvormen van 80 naar 60 km een enorme kapitaalvernietiging is die niet aan de Zeeuwse
burgers is uit te leggen.

en roept het DB op om aan het beleid van waterschap Scheldestromen vast te houden, te weten het
behouden van haar 80 kilometer wegen.
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