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Inhoudelijk
Aanleiding

Uit de Zicht op Beleidssessie van 30 november 2018 en de onlangs door
NV Westerscheldetunnel (WST) gepubliceerde Feiten en Cijfers 2018, blijkt
een sterke toename van het gebruik van de Westerscheldetunnel.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

-

Toelichting

Het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de
Westerscheldetunnel te wijzigen op onderstaand onderdeel:
a. De korting voor de t-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot
het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veel
gebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.
Eventuele meevallers in de komende jaren worden gebruikt voor
verkorting van de toltermijn.
De aandeelhouderstrategie in 2023 te herijken.

Uit de Feiten en Cijfers 2018 blijkt dat de groei van passages toeneemt.
Hierdoor is de geprognotiseerde stand van de reserve Westerschelde- en
Sluiskiltunnel per 2033 gegroeid naar €177 miljoen. Hiermee kan de WST
met gelijkblijvende tarieven 1½ jaar eerder tolvrij gemaakt worden of 4 jaar
eerder tolvrij met een tariefstijging van 5% vanaf 2021.
Bij de uitwerking van de aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel
in 2016 is door PS besloten om te streven naar zo laag mogelijke tarieven
voor de huidige (voor 80 procent Zeeuwse) gebruikers .
Binnen de reserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel blijft, zoals aangegeven
in de huidige aandeelhoudersstrategie, een buffer van € 20 miljoen nodig
om eventuele risico’s die verband houden met deze tunnels op te kunnen

Inhoudelijk
vangen. Wanneer dit bedrag aan het einde van de toltermijn niet nodig is,
kunnen deze middelen gebruikt worden voor verkorting van de toltermijn.
Daarnaast wordt voorgesteld mogelijke meevallers in de komende jaren in
te zetten voor verkorting van de toltermijn.
Kosten en dekking

De verhoging van de korting voor de t-tag-gebruikers wordt gedekt uit de
hogere tolopbrengsten.
In het scenario met lagere tarieven is de stand van de bestemmingsreserve
in 2024 €119.000. De geprognotiseerde eindstand van de reserve is in
2034 €20,4 miljoen.

Overige informatie

De in het statenvoorstel gevoegde grafiek is op schaal (x 1.000).
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