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Middelburg, 21 maart 2017
Geachte voorzitter,
In ons Coalitieakkoord 2015 - 2019 "Krachten bundelen" hebben wij aangegeven dat een meer bescheiden
(financiële) inzet van de provincie past als het gaat om investeringen in nieuwe infrastructuur. Daarn aast
hebben wij verschillende knelpunten aangegeven, waaronder de Zanddijk (N673) Yerseke - Kruiningen,
waarvan wij de voorbereidingen van de aa npak willen opstarten en uitwerken. Met het project Zanddijk zijn
we nu in een fase waarin we u graag periodiek over deze voorbereiding willen informeren.
De aanpak van de N673 dient vier doelen;
1. Het verbeteren van de verkeersveiligheidssituatie.
2. Een impuls aan de bereikbaarheid van Yerseke met vele bedrijventerreinen.
3. Stimuleren van de economie en werkgelegenheid.
4. Het verbeteren van de constructieve beheersituatie van de weg (constructie verduurzamen en verla
gen hoge instandhoudingskosten).
Het college van gemeente Reimers waal en ons college trekken gezamenlijk op in dit dossier Wij zijn tot
de conclusie gekomen dat aanpak van de gehele problematiek van de volledige N673, financieel niet in
één keer te realiseren is en dat slim faseren de oplossing is om toch substantiële voortgang te boeken. Een
zogeheten 1® fase Zanddijk (N673) zijn wij samen met de gemeente verder aan het voorbereiden. Met deze
1® fase wordt meer dan de helft van de verkeerskundige problematiek aangepakt en tevens de helft van de
onderhoudsproblematiek van de N673. Daarbovenop verbetert de bereikbaarheid van vrijwel alle bedrij
venterreinen in Yerseke. En op het bestaande en nieuwe bedrijventerrein Olzendepolder wordt het vesti
gingsklimaat voor nieuwe bedrijven en de ligging van bestaande bed rijven veel gunstiger. Van bestaande
bedrijven is bekend dat zij door aanleg van een 1 ® fase zelfs voornemens zijn te zullen uitbreiden.
Met deze 1® fase wordt de ontsluitingsstructuur aan de zuidzijde van Yerseke aangepast. De 1 ® fase zorgt
voor een splitsing van verkeersstromen door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de N673,
ter hoogte van de Olzendedijk en een opgewaardeerde Olzendepolder(weg). Het vrachtverkeer kan dan
gebruik maken van de nieuwe infrastructuur. De Molendijk (N673), tussen de Olzendedijk en de kern
Yerseke, wordt dan afgewaardeerd en functioneert als ontsluitingsweg voor Yerseke. De infrastructuur op
zowel gemeentelijk- als provinciaal gebied wordt aangepast en als gezamenlijke partners dienen wij te
zijner tijd zo mogelijk daarin gelijktijdig te investeren.
Er ligt thans voor de 1 ® fase een voorlopig ontwerp met een indicatieve raming. Dit ontwerp wordt samen
met de gemeente dit voorjaar verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Een definitief ontwerp is een
ontwerp net vóór de bestekfase. Bij een definitief ontwerp vinden er allerlei onderzoeken en werkzaamhe
den in het veld plaats, zoals veldmetingen, sonderingen en archeologisch onderzoek. Door deze aanpak
bereiken we de beste risicoschattingen en een exactere kostenbepaling (+/- 10%). Met een definitief ont
werp kunnen we heel goed het vervolgtraject in.
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In het coalitieakkoord hebben wij ook aangekondigd dat het activeren van de kosten voor nieuwe investe
ringen een mogelijke optie is. De verschillende alternatieven en opties, met name als het gaat om investe
ringen in infrastructuur, zullen wij verder voor u uitwerken.
In de voorjaarsconferentie 2017 zullen wij het bredere financiële kader bezien. Het project Zanddijk zal
daarin, op basis van het voorlopig ontwerp van de 1® fase en de indicatieve kostenraming, worden betrok
ken. Vervolgens zullen wij u via de voorjaarsnota verder informeren over het project en mogelijk daarop
volgende voorstellen zullen wij baseren op het definitieve ontwerp.
Hoogachtend,
gedepi^erde staten,

Drs/J^.M. Polman, voorzitt

A
W. Srnit, sêtretario
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