Provinciale Staten

Zaaknummer: 123001
Vragen van het statenlid Willemse en Lernout (50-plus) ingevolge artikel 44 reglement
van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 280.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Wateroverlast Sluiskil:
(ingekomen: 25 februari 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS ervan op de hoogte dat de bewoners

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

langs het kanaal van Terneuzen naar Gent,
met name in Sluiskil, klagen over de
wateroverlast?
Omdat de wateroverlast nu ook geconstateerd wordt op de akkergronden langs het
kanaal zijn de omwonenden van mening dat
de afdichting van de damwand niet of
onvoldoende bescherming biedt en niet
goed werkt, deelt GS deze mening?
Is GS bereid North Sea Ports en
Rijkswaterstaat hierop aan te spreken?

Is GS bereid om met de betrokken
aanwonende en boeren in gesprek te gaan
om te luisteren naar de problemen en naar
een oplossing van de wateroverlast te
zoeken?
Onderkennen GS de problemen langs het
Kanaal van Terneuzen naar Gent?
Is GS bereid om met Rijkswaterstaat en
North Sea Ports naar een afdoende
oplossing te zoeken en nogmaals de
problemen van de wateroverlast aan de
Minister voor te leggen?
Is GS het met 50PLUS eens dat het
woongenot langs het kanaal door de
wateroverlast zwaar wordt aangetast?
Is GS het met 50PLUS eens dat de bewoners
van Sluiskil en de boeren in de omgeving bij
het uitblijven een adequate oplossing
schadeloos moeten worden gesteld?
Begrijpt GS dat de bewoners van Sluiskil en
de boeren langs ‘het Kanaal van Terneuzen

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Wij zijn bekend met het feit dat door
aanwonenden wateroverlast ervaren wordt.

2.

De oorzaak van wateroverlast is zonder
nader onderzoek niet aan te geven.

3.

Uit navraag bij Rijkswaterstaat is ons
gebleken dat zij samen met de gemeente
Terneuzen en het Havenschap naar een
oplossing zoeken voor de problematiek rond
de wateroverlast bij Sluiskil.
Wij hebben Rijkswaterstaat gevraagd om ons
op de hoogte te houden van de vorderingen.
Wij zien op dit moment geen rol voor ons
college in deze problematiek.
Voor zover er een relatie ligt met het Kanaal
van Gent naar Terneuzen is dit een zaak
voor Rijkswaterstaat.

4.

5.

Zie onder 1 en 2.

6.

Zie onder 3. en 4.

7.

Het is duidelijk dat waar wateroverlast
ervaren wordt het woongenot wordt
aangetast.

8.

Over de vraag waar aanwonenden
aanspraak op kunnen maken, kunnen wij
geen uitspraken doen.

9.

Wij begrijpen dat vertrouwen wordt aangetast
indien gedane toezeggingen niet nagekomen
worden. Het is daarom goed om te weten dat
momenteel door de betrokken partijen

Vragen aan gedeputeerde staten

naar Gent’ hun vertrouwen in de overheid
hebben verloren?

Antwoorden van gedeputeerde staten
gezocht wordt naar een oplossing. Zoals
onder 3. is aangegeven, hebben wij
Rijkswaterstaat gevraagd ons op de hoogte
te houden.
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