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Middelburg, 12 maart 2019
Geachte voorzitter,
Wij hebben uw Staten een aantal toezeggingen gedaan inzake deelneming NV Westerscheldetunnel.
In de voorliggende brief informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van deze toezeggingen.
Het betreft de volgende toezeggingen:
Toezegging nr. 60:
N.a.v. statenvoorstel aandeelhoudersstrategie NV WST: Ik zal in de volgende
aandeelhoudersstrategie over vier jaar de variant 'kleine verhoging met de inflatiecorrectie,
gerelateerd aan eerder tolvrij maken' meenemen.
Toezegging nr. 72:
Kool (CDA, mede namens PvdA, SGP en VVD) over een onderzoek naar de toekomst van de WST,
met name onderzoek naar twee scenario's voor verlaging van de tunnel-tarieven, in een ZOBbijeenkomst eind november roepen GS op:
Scenario's uit te werken over de toekomst van de Westerscheldetunnel en daarbij in ieder geval mee
te nemen:
 Het scenario met een zo laag mogelijk tarief voor t-taggebruikers (met name automobilisten);
 De vraag op welke wijze de tunnel zo snel mogelijk verantwoord tolvrij gemaakt kan worden
en een mogelijke strategie daarvoor;
 Deze (en andere scenario's) te presenteren in de Zicht-op-Beleid-sessie eind november 2018
en daarna voor besluitvorming voor te bereiden.
Toezegging nr. 136:
N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018:
Ik zal dit najaar beginnen met de voorbereiding met de Staten van de nieuwe aandeelhoudersstrategie
voor de Westerscheldetunnel, en daarbij het scenario van bloktijden voor de transportsector
betrekken.
Reactie
Op 30 november 2018 vond een “Zicht op Beleid” sessie plaats waarin uw Staten zijn geïnformeerd
over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de deelneming N.V.
Westerscheldetunnel. Dit in het licht van de herijking van de aandeelhoudersstrategie in 2020 waar
het tarievenbeleid Westerscheldetunnel onderdeel van uitmaakt.
Wij hebben de directie van de N.V. Westerscheldetunnel verzocht om de geschetste scenario’s en
een aantal alternatieve scenario’s uit te werken. Deze notitie heeft u middels onze brief op 5 februari
2019 ontvangen (kenmerk 19003586).

In uw Statenvergadering op 1 maart 2019 hebben uw Staten het initiatiefvoorstel “Bijstelling
aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel vastgesteld (kenmerk 19003517).
Daarmee heeft u o.a. besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de
Westerscheldetunnel met te wijzigen en de aandeelhoudersstrategie in het jaar 2023 te herijken.
Wij beschouwen de toezegging nr. 60, nr. 72, en nr. 136 hiermee als afgedaan en verzoeken u deze
van de toezeggingenlijst af te voeren.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.
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