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SP
Over Traverse Kapellebrug is een informatie bijeenkomst gehouden en konden er digitaal
vragen worden gesteld. Deze informatie sessie was een samenwerking van Gemeente
Hulst en de Provincie Zeeland.
Graag zou de SP willen weten of de vragen die toen gesteld zijn, zijn genoteerd ?

Ja, alle vragen die tijdens de digitale bijeenkomst van 3 februari zijn
gesteld zijn verzameld. De vragen zijn gebundeld en op de website
geplaatst met antwoorden in de rubriek veelgestelde vragen.
Er worden daarnaast ook vragen gesteld door bewoners over hun
specifieke situatie. Deze specifieke vragen worden rechtstreeks
beantwoord via de mail. Indien de vragen ook in algemene zin relevant
zijn worden ze ook geplaatst op de website. De vraag en antwoord rubriek
op de website wordt ook regelmatig geupdate.

Zijn er op deze vragen antwoorden geformuleerd?

Ja, zie bovenstaand antwoord.

Graag zou de SP willen weten wat de andere inwoners aan vragen hebben gehad?

Zie bovenstaand antwoord.

Zijn de vragen van andere inwoners ook genoteerd?

Ja, zie bovenstaand antwoord.

VVD

Vragen m.b.t. Zanddijk.
Wanneer wordt een besluit over de aanvraag LVO verwacht?

Het ministerie van I&W heeft de aanvraag in behandeling. Een datum voor
besluitvorming is nog niet bekend. Er is tot op heden een constructieve
houding bij ProRail.

Er wordt melding gemaakt van een verhoging van het totaal benodigd realisatiebudget met
4 miljoen euro. Kan aangegeven worden wat nu het verwachte totale benodigde
realisatiebudget is?

Volgens de laatste raming (prijspeil oktober 2021), die ook in november
met u is gedeeld, zijn de bruto kosten voor realisatie ca € 60mln. Na
verrekening van de bijdragen door derden komt de bijdrage voor de
Provincie uit op ca € 50mln. Dit is exclusief de kosten voor een
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uitvoeringsorganisatie. Er wordt nu gewerkt aan de 2nd opinion, waarbij
de recente ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van inflatie een
belangrijk aandachtspunt zijn.

