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Motie ‘Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord’
VAN DE LEDEN R. VAN HERTUM, H. KOOL-BLOKLAND, J. VAN DE VELDE, C. BIERENS, G.
LERNOUT, T. VERAART, V. BOSCH, F. WALRAVENS, J. VERBURG, R. BRUNKE, T. JANSSENS,
G. VAN UNEN, M. WALRAVEN EN P. VAN DIJK
Ontvangen 17 december 2021

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering op 17 december 2021
Constaterende dat:
 De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D’66 en CU tot een landelijk coalitieakkoord zijn
gekomen.
 Op pagina 10 van dat coalitieakkoord staat: “We introduceren in 2030 een systeem van
betalen naar gebruik voor alle automobilisten en stellen in deze kabinetsperiode wetgeving
vast. (…) De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande toltracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15.”
 De Tweede Kamer per motie van 24 juni 2021 (35570-A-67) heeft uitgesproken dat de
regering zo snel mogelijk de tolheffing van de Westerscheldetunnel moet beëindigen.
 De Tweede Kamer per motie van 24 juni 2021 (35570-A-64) de regering heeft verzocht om
voorbereidingen te treffen ten behoeve van besluitvorming over een mogelijke dekking door
een nieuw kabinet waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 15 oktober een
draaiboek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd dat aangeeft dat de tunnel tussen 1-1-2023
en uiterlijk 1-7-2025 tolvrij gemaakt kan worden.
Zijn van oordeel dat:
 De Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij moet worden.
 De Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven (VNO/NCW en EVO fenedex), North SeaPorts,
Stichting Zeeland Tolvrij en andere belanghebbenden in de afgelopen maanden zich hiervoor
nadrukkelijk sterk hebben gemaakt in de lobby richting Den Haag.
 Door eerdere uitspraken van de Tweede Kamer en het draaiboek van de minister van I&W
verwachtingen zijn gewekt voor het zo snel mogelijk tolvrij maken van de tunnel.
 Het vertrouwen in Zeeland in de Rijksoverheid broos is na de gang van zaken rond de
marinierskazerne.
Spreken uit dat:
 Het broze vertrouwen in Zeeland tegenover de Rijksoverheid noopt tot een duidelijke afspraak
voor snelle beëindiging van de tol op de Westerscheldetunnel gelet op eerdere verwachtingen
die zijn gewekt.
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De Tweede Kamer haar eerdere uitspraken gestand houdt voor een snelle beëindiging van de
tol en de regering opdraagt om het draaiboek van de minister van I&W te volgen om te komen
tot een tolvrije Westerscheldetunnel.

En verzoeken deze motie door te geleiden naar de leden van de Tweede Kamer.
En gaan over tot de orde van de dag.
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