Schriftelijke vragen aan het college ( art. 32 Reglement van Orde)
Indiener: Groot Hontenisse
Onderwerp: Standpunt al dan niet tolvrije Westerscheldetunnel
Inleiding:
Het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is al jaren een stevig discussieonderwerp.
Groot Hontenisse is in het verkiezingsprogramma duidelijk: tolvrij.
Wat de coalitiepartijen betreft staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat de tunnel zsm
tolvrij moet worden voor Zeeuws Vlamingen. De PvdA gaat voor op zo´n kort mogelijke termijn
tolvrij.
De VVD laat zich er niet over uit. ABGH kiest de middenweg, tolvrij of compensatie voor Zeeuws
Vlamingen.
In het coalitieprogramma staat dat men zich sterk maakt voor een tolvrije tunnel of een kortingskaart
voor Zeeuws Vlamingen.
In het radioprogramma Zeeuwse Kamer, stelt burgemeester Mulder dat , als het aan hem ligt, de
gemeente Hulst niet aansluit bij de gemeente Terneuzen in haar strijd voor een tolvrije tunnel.
De gemeente Vlissingen steunt de strijd van Terneuzen.
Groot Hontenisse betreurt het zeer dat we in Zeeuws Vlaanderen hierover als gemeenten niet op één
lijn zitten.
Uit het onderzoek van het ZB Planbureau en de TU Delft naar de financiële gevolgen van de
tunneltol, is geconcludeerd dat door het afschaffen van de tolheffing het tunnelverkeer met 25 tot
30% zou toenemen. De Zeeuwse economie kan zich daardoor beter ontwikkelen.
Het betalen voor de tunnel én mogelijk kilometerheffing in Vlaanderen voor personenauto´s in 2024
of 2025 is een slecht onderdeel op ons visitekaartje om hier te blijven en te komen wonen en werken
in onze gemeente.
Vragen aan het college:
1. Is de uitspraak van burgemeester Mulder in het radioprogramma Zeeuwse Kamer een
standpunt dat gedragen wordt door het college ?
2. Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uitspraken die gedaan zijn in de verkiezingsprogramma´s ?
3. In het coalitieprogramma een tweeslachtig standpunt. Daarmee kun je geen discussie
aangaan.
Welk standpunt kiest het college ?
4. Eensgezindheid in Zeeuws Vlaanderen, zeker bij zo´n groot gezamenlijk belang, is nu in deze
kwestie meer dan ooit een voorwaarde om te komen tot het beste resultaat voor onze
gemeente, voor Zeeuws Vlaanderen, voor Zeeland.
Zijn er overleggen hierover op bestuurlijk niveau ?
Zo niet, dan zullen die ongetwijfeld komen. Neemt het college hier initiatief in ?

5. Is er overleg, of neemt het college initiatief daartoe, om in gesprek te gaan met de Vlaamse
regering inzake de dreigende kilometerheffing ?
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