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Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 211.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake project
Zanddijk:
(ingekomen: 20 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Gaarne vernemen wij of uw college het met
de Statenfractie van de PARTIJ VOOR
ZEELAND (PVZ) eens is dat indien deze
Rijkssubsidie zou komen te vervallen en
mogelijk ook andere subsidiestromen, er
uiteindelijk weinig argumenten overblijven om
een definitieve keuze te maken voor de
variant Roze Zwart, en het dan logischer zou
zijn om te kiezen voor de variant Rood? Zo
nee, waarom niet?

2.

Kan uw college bevestigen dat de in dit
artikel genoemde persoon meerekent inzake
het project Zanddijk? Zo nee, is
gedeputeerde Van der Maas dan verkeerd
geciteerd?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. De verwachte subsidie van ca. 3 mln. voor de
aanleg van het viaduct over de spoorlijn is
inderdaad nog onzeker. Er is een positieve
houding van Prorail, maar omdat de
subsidiepot op dit moment leeg is, is het niet
zeker of per december dit jaar voldoende
duidelijkheid is of we daar als Provincie
gebruik van kunnen maken.
Het verschil in netto aanlegkosten (geraamde
projectkosten minus verwachte bijdragen
derden) voor de Provincie tussen tracé Rood
en tracé Roze zwart is ca. 22 mln. Zonder de
LVO bijdrage zou dat 19 mln. zijn. Nog
steeds een substantieel financieel verschil,
waardoor een heroverweging van het tracé
voor ons niet aan de orde is.

2.

Naast het financieel verschil zijn ook de
nadelige effecten bij tracé Rood op de
verkeersintensiteiten op de Postweg, de
N289 en de aansluiting Vierwegen, alsmede
de slechtere bereikbaarheid van de kernen
Oostdijk en Waarde redenen om onze keuze
voor tracé roze zwart nu niet te wijzigen
Kennelijk is er een misverstand ontstaan.
Het klopt dat de heer Van der Maas heeft
gezegd "Hij geeft ons waardevolle
aanwijzingen." Daarmee doelde de heer Van
der Maas op het feit dat wij ons voordeel
doen met de contraraming, die de heer Van
de Linde in opdracht van de
Ondernemersvereniging Reimerswaal heeft
opgesteld. Naast andere informatie en
gegevens betrekken wij ook deze berekening
bij onze actie om de projectraming
nauwkeuriger te maken en de bandbreedte
te verkleinen.
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