Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Colijn (CU) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 415a.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake artikel in PZC over
de WCT
(ingekomen 11 februari 2014 )

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Op grond van welke informatie of onderzoek is het college tot het besluit gekomen af te zien van haar voornemen in
haar collegeprogramma voor een WCT?

1.

2.

Waarom zijn de Staten van Zeeland daar 2.
niet allereerst van op de hoogte gebracht
alvorens dit met de pers te communiceren?

Het beleid ten aanzien van de WCT en de
containerisatie is niet gewijzigd. Dat is de
reden dat Provinciale Staten niet zijn ingelicht.

3.

Waarom bent u niet eerder tot dit besluit 3.
gekomen zodat Zeeland Seaports in het
overleg met Verbrugge terminals ook
openlijk afstand had kunnen nemen van
de WCT?
Bent u het met ons eens dat in dat geval
een ernstig beletsel voor nieuwe investeringen in de haven van Vlissingen door
Verbrugge terminals zou zijn weggenomen?

Zie beantwoording vraag 2.

4.

Moeten we uit de ‘badinerende’ manier
waarop over het containervervoer in het
algemeen gesproken wordt in het artikel
in de PZC afleiden dat het onderzoek
naar verdere containerisatie in het kader
van de economische agenda weggegooid geld is?

Nee, dit onderzoek vindt gewoon plaats en is
van belang.

4.

Op dinsdag 11 februari werden wij verrast
door de berichtgeving in de PZC. Diezelfde
dag is een mail naar Provinciale Staten gestuurd, waarin werd aangegeven dat de desbetreffende tekst niet door ons was goedgekeurd. Er was geen sprake van een beleidswijziging ten aanzien van de containerisatie
en de WCT. Op 14 februari is een mededeling met dezelfde strekking gedaan aan de
commissie REW.

MIDDELBURG, 18 februari 2014
Namens de fractie van CU,

Gedeputeerde staten,

Dhr. Colijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

