Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 32, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

18 maart 2019
Indiener(s) Groot Hontenisse

Onderwerp: Westelijke Perkpolder
Portefeuillehouder: R Ruissen
Vraag:
Wanneer mogen we de memo verwachten die het college heeft toegezegd nav de bijeenkomst van
13 februari ?
Hoe staat het college tegenover het voornemen van de gemeente Sluis om het besluit
bodemkwaliteit te wijzigen om zo de realisatie van een opgehoogde golfbaan mogelijk te maken ?
De wet is voor ons allemaal hetzelfde. Waarom kan Sluis dit wel en kan of wil uw college dit niet ?
Heeft dit bij het college geleid tot andere inzichten ?
Is deze ontwikkeling besproken met de ontwikkelaar ?
Heeft het voornemen van de gemeente Sluis gevolgen voor de samenwerking op het gebied van
Bodembeheer in Zeeuws Vlaanderen ?
Hoe denkt het college over toepassen van ComCoast in relatie tot klimaatverandering, stijging van
de zeespiegel ?
Wat is de visie van het college over toepassen van ComCoast in de Westelijike Perkpolder zoals
oorspronkelijk bedoeld was ?
Aanleiding voor de vraag:
Op 13 februari jl was de bijeenkomst over LMW. Wat die avond duidelijk werd, was dat er , ondanks
de info, nog veel onduidelijk is. Nav deze bijeenkomst zou een memo opgesteld worden, met als
doel duidelijkheid te scheppen. Deze memo is van groot belang om te weten wat volgens het
college nu de (on-)mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van de Westelijke Perkpolder. Zeker nu
de ontwikkelaar het Masterplan aan het maken is.
Vervolgens zijn we geinformeerd en zijn vragen gesteld door de ProPerkpoldergroep over
ComCoast.
Daaropvolgend vernamen we dat de gemeente Sluis voornemens is het Besluit BodemKwaliteit te
veranderen om het ophogen van een nieuwe golfbaan mogelijk te maken met grond van de
kwalificatie industrie.
Eventuele toelichting:
Er wordt van ons als gemeente gevraagd om mee te denken en te handelen inzake veiligheid van
onze burgers. De bescherming tegen de stijgende waterspiegel, de extra maatregelen die we
kunnen nemen, pro actief handelen.
In de Gebiedsontwikkeling Perkpolder neemt ComCoast een plaats in. De buitendijkse natuur (
golfslag wordt opgevangen door schorren en slikken) en het opgehoogde Veerplein ( wonen op een
terp) zijn reeds gerealiseerd. Ook voor de Westelijke Perkpolder was en is er nog steeds de
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mogelijkheid om ComCoast toe te passen. Om te handelen in het belang van de veiligheid. Door de
GBT- LMW- discussie, de invloed van de discussie met RWS over de dijken, is dit onderdeel uit het
beeld verdwenen.
De combinatie van ComCoast en het ontwikkelen van de Westelijke Perkpolder zoals bedoeld biedt
echter ons inziens, een grote kans. Zowel voor de veiligheid als voor realisatie van de Westelijke
Perkpolder zoals oorspronkelijk bedoeld is.
De gemeente Sluis kiest nu een weg voor het ophogen van een goflbaan, waarvan ons college zegt
dat dit niet kan op de wijze zoals dat in Sluis gebeurt. De onduidelijkheid die we met zijn allen
hebben ervaren bij de infobijeenkomst is hierdoor alleen maar groter geworden.
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