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MOTIE ex art. 40 lid 3 RvO Provinciale Staten van Zeeland
Titel:
Statenvergadering:

Motie: Sluiskilpont TOLVRIJ door hogere kostendekking leges
12 en 13 november 2020

De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen
constaterende dat:
- de Sluiskiltunnel tolvrij is, mede omdat die tunnel met provinciegeld is aangelegd;
- de Sluiskilbrug tolvrij is, mede door overheidsgeld;
- de Sluiskilpont NIET tolvrij is;
- de Sluiskilpont al jarenlang in haar bestaan bedreigd wordt;
- de provinciale legesopbrengst slechts 54% van de te verhalen kosten dekt;
overwegende dat:
- de Sluiskilpont een essentiële verbinding is voor de fietsverbinding tussen Sluiskil/Sas
van Gent en Terneuzen (m.n. voor de schoolgaande jeugd) en tevens dient als back-up
(incl. bij calamiteiten) in het geval de Sluiskilbrug gestremd is;
- de Sluiskilpont tegen minimale kosten in stand wordt gehouden door vrijwilligers;
- er geen goedkopere manier is om de Sluiskilpont operationeel te houden;
- de wet geen fiscale privileges kent en dat bij leges het uitgangspunt moet zijn dat mensen
die om een dienst vragen, daarvoor een kostendekkend bedrag betalen en dat die
dienstverlening niet dient te worden betaald uit de algemene middelen, in het bijzonder
de opcenten;
- verkapte subsidiëring plaatsvindt door niet volledig kostendekkende leges die dan deels
uit de algemene middelen gefinancierd worden, welke voor een substantieel deel
gevormd worden uit de opcenten die alleen betaald worden door houders van
personenwagens en motorrijwielen in Zeeland;
- de kostendekkendheid van de leges verhoogd kan worden van 54% naar 61% en
daardoor de legesopbrengsten met € 50.000 te laten stijgen van € 350.000 naar €
400.000;
- met die vrijvallende € 50.000 de Sluiskilpont tolvrij kan varen;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland:
- de tarieven van de leges zodanig vast te stellen dat er € 50.000 uit de algemene
middelen vrijvalt ten behoeve van een TOLVRIJE Sluiskilpont;
- er zorg voor te dragen dat de Sluiskilpont met ingang van 2021 TOLVRIJ vaart.
en gaan over tot de orde van de dag.
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