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Oostburg,

04 SEP. 2014
Geachte leden,
Op maandag 8 september aanstaande is voor de Commissie Economie en Mobiliteit een
statenvoorstel geagendeerd met betrekking tot het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast
Ferry). Hierin wordt aan Provinciale Staten gevraagd om wensen en bedenkingen aan te
geven omtrent het voornemen om een eigen B.V. op te richten teneinde de dienstverlening
van het fiets-voetveer te continueren. Deze keuze wordt in het voorstel nader
beargumenteerd.
In het voorstel wordt tevens melding gemaakt van een afname van de dienstregeling van circa
10% of een aanzienlijke tariefsverhoging.
Begin dit jaar vernamen wij uit de media dat de vaarfrequentie van het fiets- voetveer ter
discussie stond. Op 28 april jongstleden hebben wij in een gesprek met de gedeputeerden
Van Beveren en Van Heukelom duidelijk gemaakt waarom wij van mening zijn dat de
vaarfrequentie ongewijzigd dient te blijven en wij als belanghebbende overheid graag
meedenken en praten over de ontwikkelingen dienaangaande. Dit aanbod is van de zijde van
de gedeputeerden goed ontvangen. Zoals ons nadrukkelijk werd gevraagd, hebben wij "de
broedende kip" in de afgelopen periode niet gestoord. Toegezegd werd dat de gemeente Sluis
op de hoogte gehouden zou worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het fietsvoetveer en hierin voortaan betrokken zou worden.
Op deze zeer uitdrukkelijke toezegging van de gedeputeerden vertrouwende, verbaast het
ons dan ook ten zeerste dat wij op 26 augustus jongstleden wederom uit de media moeten
vernemen dat dit onderwerp op de agenda van genoemde commissie prijkt zonder dat de
inhoud van het voorstel tevoren noch ambtelijk noch bestuurlijk aan ons werd voorgelegd.
Gelet op gemaakte afspraken met de verantwoordelijk gedeputeerde mochten wij er van uit
gaan dat de veerverbinding kwalitatief en kwantitatief in stand blijft.
Van constructieve gezamenlijke inspanningen ten behoeve van behoud cq. de versterking van
de leefbaarheid in West Zeeuws-Vlaanderen kan op deze wijze geen sprake zijn.
Niettegenstaande onze teleurstelling over deze gang van zaken zijn wij bereid alsnog met u de
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dialoog aan te gaan omtrent de toekomst van het fiets-voetveer.
Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan (de leden van) Provinciale Staten.
Hoogachtend,
BU

MEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretan

De burge eester,

J. Dijkstra

mr.
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