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Motie statenvoorstel startnotitie N673 Zanddijk (20018555) behorend bij agendapunt 8.1
Provinciale Staten van Zeeland bijeen in vergadering op vrijdag 06 november 2020.

Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•
•

Aan PS ter zake dossier Zanddijk slechts de variant Roze-Zwart voorligt.
Door GS kenbaar is gemaakt dat dit tracé met name de voorkeur geniet omdat dit het goedkoopst is.
Er zeer veel weerstand is bij zowel bewoners als ondernemers in Yerseke.
Bewoners en burgers van Yerseke in hun schriftelijke noodkreet d.d. 28 mei 2020 gemotiveerd hun
bezwaren hebben uiteengezet.
De ondernemersvereniging Reimerswaal dat al heeft gedaan via een e-mail van 17 januari 2020 en
middels inspreken in de commissie.
Tracé roze-zwart leidt onherroepelijk tot gedwongen onteigening van woningen en een drukke weg bij
de woningen die niet onteigend worden, dit in tegenstelling tot een poldertracé.
De heer F.W.J van der Linde, als deskundige, conclusies heeft getrokken die ertoe leiden dat ook
technisch gezien roze-zwart een zeer onverstandige en geen duurzame keuze is.

Overwegende dat:
•
•
•
•

Voor een provinciaal besluit zo veel mogelijk draagvlak dient te zijn in de omgeving waar dat besluit
zijn effect heeft.
Provinciale besluiten waarbij burgers onteigend worden zo veel mogelijk voorkomen dienen te
worden, met name als deze gedwongen onteigening op woonhuizen/bedrijven ziet.
De goedkoopste oplossing niet altijd de beste oplossing is, mede gelet op de langere termijn die in
acht dient te worden genomen.
Het doordrukken van een besluit tegen de wil van een groot deel van de betrokken burgers in zijn
algemeenheid geen goed zal doen en het vertrouwen in de politiek verder zal afbrokkelen.

Zijn van mening dat:
•
•

Voor de Zanddijk Kruiningen-Yerseke geen tracé wordt gekozen dat gedwongen onteigening van
woonhuizen/bedrijven met zich meebrengt.
Het lokale draagvlak en ook een toekomstbestendige oplossing van doorslaggevende betekenis dient
te zijn.

Verzoeken GS om:
•
•

Extra onderzoek te doen naar het vrij maken van voldoende financiële middelen vanuit de provincie.
Onderhandelingen te hervatten met het Rijk om meer middelen te vergaren zodat een poldertracé te
realiseren is.

En gaan over tot de orde van de dag.
Robert Koevoets
Statenfractie ProZeeland
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