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

Alternatieve aanpak Project Zanddijk-Molendijk Yerseke A58
6 november 2020

De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 6 november 2020
constaterende dat:
-

er een noodzaak bestaat om de aansluiting van Yerseke van/naar de A58 te verbeteren;
er een noodzaak bestaat om de ontsluiting van de bedrijventerreinen Olzendepolder en
Nishoek te verbeteren;
er geen bedrijventerrein meer beschikbaar is voor uitgifte in Yerseke en Kruiningen;
er geen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is uitgevoerd voor de tracé-varianten
Roze-Zwart en Rood;
door de keuze voor tracé-variant Roze-Zwart verschillende aanwonenden aan de Zanddijk
van huis en haard worden verdreven;
door de keuze voor tracé-variant Roze-Zwart aanwonenden hun woongenot wordt
ontnomen;
door de keuze voor tracé-variant Roze-Zwart grote risico’s bestaan op overschrijdingen van
kosten door: bodemzetting op het dijklichaam van de Zanddijk, de stikstofimpact op
natuurgebied Yerseke Moer en op de bedrijven in de Nishoek en Olzendepolder, de nieuwe
normen voor geluidshinder, de PFAS-normen, de fijnstof-normen en dan ook nog
substantiële horizonvervuiling door bv. geluidsschermen;

overwegende dat:
-

-

-

bij 90 % van de bevolking en ondernemers in Yerseke en Kruiningen er geen steun is voor
de door GS voorgestelde tracé-variant Roze-Zwart;
vanuit een oogpunt van maatschappelijke welvaart (zoals blijkt uit de door het Rijk in
opdracht gegeven Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zelfs indien de aanleg van
alternatief Bruin (lees Roze-Zwart) gratis zou zijn, het beter zou zijn om de situatie bij het
oude te laten;
realisatie van een nieuwe oostelijke ontsluiting door de polder de bereikbaarheid van het
bedrijventerrein Olzendepolder verbetert en zo een natuurlijke as gevormd wordt waarlangs
een gefaseerde uitgifte van nieuw bedrijventerrein kan plaatsvinden;
er door gezamenlijke inspanning van de Provincie Zeeland, Gemeente Reimerswaal,
inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een integraal plan voor de ontsluiting
van Yerseke uitgewerkt kan worden dat wél recht doet aan alle betrokken belangen en
waarbij meekoppelkansen en cofinanciering de financiële haalbaarheid vergroten;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland:
-

zo spoedig mogelijk de ontsluiting van de Olzendepolder naar de Zanddijk te verbeteren
door aanpassing van de bestaande infrastructuur via de Olzendepolderweg en de Eerste
Tholseindeweg;
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-

-

samen met de gemeente Reimerswaal, inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden een integraal plan uit te werken voor een oostelijke ontsluiting door de
polder, waarin naast veiligheid en bereikbaarheid, ruimte is voor een economische en
toeristische impuls voor Kruiningen-Yerseke en omgeving;
ervoor zorg te dragen dat dit plan (mede)gefinancierd wordt vanuit het Wopke-Wiebes
fonds;

en gaan over tot de orde van de dag.
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