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Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen mevrouw I. Wojtal en de heer J. d'Hooghe (PvdA-fractie): Tolvrije
Westerscheldetunnel - Ter kennisname
Beknopte samenvatting:
De raadsvragen van de raadsleden mevrouw I. Wojtal en de heer J. d'Hooghe ( PVDA-fractie)
beantwoorden.
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AANHEF
Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
Tolvrije tunnel

MOTIVERING

Beslist het volgende:
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Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van de raadsleden mevrouw I. Wojtal en de
heer J. d'Hooghe (PvdA-fractie) voor kennisgeving aan.
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Tolvrije tunnel
Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ingrid Wojtal
Jack d’Hooghe

PvdA
PvdA

ONDERWERP: Tolvrije Westerscheldetunnel
TOELICHTING:
Veel Zeeuws Vlamingen hebben recent op meerdere manieren duidelijk gemaakt dat de
tunnel tolvrij moet worden. Inwoners, toeristen en het bedrijfsleven hebben baat bij een
tolvrije tunnel. Een extra reden om de tunnel op een verantwoorde manier voor 2033 tolvrij te
maken is de invoer van de kilometerheffing in België voor vrachtwagens. Transport en Logistiek Nederland heeft berekend dat de te betalen tol in België tot een flinke kostenverhoging
leidt. Met name het bedrijfsleven in de grensregio Zeeuws Vlaanderen wordt extra getroffen,
omdat het is aangewezen op het Belgische wegennet dan wel de Westerscheldetunnel. De
fractie van de PvdA roept het college op om naast de petitie “Westerscheldetunnel tolvrij”
werk te maken van een goede financiële onderbouwing, om het proces op deze manier positief te beïnvloeden. Met name het benaderen van de commissie Balkenende zou hierin een
ondersteunende stap kunnen betekenen, wanneer zij dit meenemen bij het in kaart brengen
van structuurversterkende instrumenten, middelen en initiatieven die het Rijk en Provincie in
kunnen zetten om kansen te benutten en bedreigingen te keren.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

U staat achter de petitie voor een
tolvrije Westerscheldetunnel. Bent u
ook bereid werk te maken van een
goede financiële onderbouwing om
het proces op deze manier positief te
beïnvloeden?

1

Wij zijn uiteraard bereid om financiële zaken
voor de Raad te onderbouwen, maar wij vinden
dit in eerste instantie een taak van de rijksoverheid en de provincie ter verdediging van
het gestelde in de petitie.

2

Bent u bereid bij de landelijke politiek
aan te dringen op het tolvrij maken
van de Westerscheldetunnel en het
onderwerp op de politieke agenda te
laten plaatsen?

2

Ja. Wij hebben besloten medewerking te verlenen aan de actie ‘Tolvrije Westerscheldetunnel’.

3

Bent u bereid dit onderwerp aan te
kaarten bij de commissie Balkenende,
zodat zij dit mee kunnen nemen bij
het in beeld brengen van knelpunten
en mogelijke oplossingen en kansen
in de regio?

3

Ja. Dit past in ons hierboven vermeld besluit.
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Datum vragen: 1 februari 2016

Datum antwoorden:

Namens deze(n)
Verzonden:
Raadsgriffier gemeente Terneuzen
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,
F.M.L. Lauret RA

2

burgemeester,
J.A.H. Lonink
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