Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Roland de Wit en Ruud Haaze (PVV) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 067.
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake het vertrek van rederij Vroon uit Terneuzen

statenstukken

(ingekomen 30 maart 2016)
1.

Was uw college op de hoogte van de
problematiek met betrekking tot de
plannen voor nieuwbouw van Vroon in
Terneuzen? Zo nee, waarom niet?

1.

2.

Er hebben onze fractie geluiden
2.
bereikt dat de gemeente Terneuzen bij
het opstellen van de plannen vooral
gekeken zou hebben naar de eigen
eisen en onvoldoende rekening
gehouden heeft met de wensen van
Vroon. Heeft uw college zich op de
hoogte gesteld of dit het geval is?
Zo nee, gaat u dit dan alsnog doen?

Ja, er heeft meerdere malen overleg plaats
gevonden met zowel Vroon als de
gemeente Terneuzen.

3.

In het recente verleden heeft
3.
Verbrugge geprobeerd een terminal te
vestigen in het Sloegebied. Dat duurde
ook te lang waardoor Verbrugge is
uitgeweken naar Zeebrugge. Is uw
college het met de PVV-fractie eens
dat de geschiedenis zich herhaald
heeft in de gemeente Terneuzen?
Zo nee, waarom niet?

Nee. Vroon wil drie kantoren (Breskens,
Terneuzen en Barendrecht) om efficiencyredenen samenvoegen. Vroon geeft aan
dat voor Breda is gekozen vanwege de
goede verbindingen over weg en met
openbaar vervoer en het aantrekkelijke
leefklimaat.

4.

Wat gaat uw college ondernemen om
gemeenten met havengebieden en
Zeeland Seaports er van te doordringen er alles aan te doen om echt
vaart te maken met dit soort voor
Zeeland belangrijke economische
kwesties?

Zeeland is een provincie waar het goed
wonen, werken en recreëren is. Een
gezonde economie vormt hiervoor de
basis. We investeren in een excellent economisch vestigingsklimaat met als doel
bestaande bedrijven en werkgelegenheid
te behouden en nieuwe aan te trekken.
Dit doen wij samen met onze partners,
zoals gemeenten en Zeeland Seaports.
De Provincie heeft grotendeels een voorwaardenscheppende en faciliterende rol.

4.

Ja.

Middelburg, 19 april 2016
Namens de fractie van PVV,

Gedeputeerde Staten,

Roland de Wit en Ruud Haaze
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A.W. Smit
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