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Afhandeling toezegging 74. verplaatsen benzinestations Käts

'

.í..

56
EF .,,'

;L

,

":g

.-íqli..)

'

L

verzonden:
1

8 FEB. 20J4

Middelburg

18 februari 2014

Geachte voorzitter,
In de commissievergadering E&M van 13 januari jongstleden is door gedeputeerde Van Beveren toegezegd
na te vragen wanneer de benzinestations ter hoogte van Kats verplaatst zullen worden. In deze brief zullen
wij de toegezegde informatie verstrekken.

Het verplaatsen van de tankstations komt voort uit de inspanningen om de doorstroming op de Deltaweg te
verbeteren. Hierbij bleek dat zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid gebaat is bij het verplaatsen
van de tankstations. In dit kader is door de provincie een financiele bijdrage (van € 200.000,--) in de verplaatsingskosten toegezegd.
Op dit moment is de planning dat beide stations in juli 2014 geopend zullen worden. Naast inspanning van
de exploitant is de provincie aan zet voor het vestigen van een recht van opstal. Dit traject loopt inmiddels.
Vervolgens moeten de oude stations worden ontmanteld en moet er grondonderzoek plaatsvinden om eventuele vervuiling te constateren. De exploitant is hier volledig verantwoordelijk voor.

Wij verzoeken u dit antwoord door te geleiden naar de commissie E&M.

Hoogachtend,

gedeputeerde
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