
  
s
ta

te
n
s
tu

k
k
e
n
 

Provinciale Staten 
 

13018207  V
1.

2 

 

 
 
 
 
Vragen van het statenlid Bayram Erbisim en Eric Hageman (PvdA)  ingevolge artikel 44 re-
glement van orde 
 
 
AANHANGSEL 

 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 356. 
 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Trans-Europese Ver-
voersnetwerk  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 30-07-2013)  

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte 
van TEN-T en de daarbij horende finan-
ciële middelen? 
 

1. Ja.  

2. Werkt Zeeland samen met de Provincie 
Noord-Brabant en het Vlaams Gewest 
om aanspraak te maken op de pot voor 
TEN-T voor met name de havens of de 
uitbreiding van de A4? Zo ja, hoeveel 
geld uit de pot voor TENT-T vloeit er 
naar Zeeland? Zo nee, waarom wordt dit 
nagelaten? 

2. Ja, voor het TEN-T-programma 2007-2013 
heeft het rijk samen met het Vlaamse Gewest 
voor de planstudie voor de nieuwe zeesluis 
bij Terneuzen 3,9 miljoen TEN-T-subsidie 
verkregen. Beoogd wordt door het rijk en 
Vlaanderen ook voor de bouw van de zee-
sluis TEN-Tsubsidie aan te vragen. Kansen 
voor de periode 2014-2020 zijn er daarnaast 
met name voor investeringen in de binnen-
vaartverbindingen van en naar de havens 
van Vlissingen en Terneuzen en de spoor-
verbinding van en naar de haven van Vlissin-
gen. Daarbij dienen we wel aan te tekenen 
dat de middelen voor TEN-T in de periode 
2014-2020 in de Europese begrotingsonder-
handelingen lager zijn uitgevallen dan eerder 
voorzien.   
 

3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de 
PvdA-Statenfractie eens dat de ogen van 
de Provincie Zeeland meer op Euregio-
nale samenwerking en daarmee ook op 
Brussel gericht moeten zijn dan voor-
heen? 

3. Ja, om vanuit TEN-T-subsidie te krijgen voor 
een project, is het belangrijk dat de aanvraag 
zowel in Brussel als Den Haag wordt onder-
steund. Daarom moeten we in deze de ogen 
op zowel Brussel als Den Haag richten. Aan-
gezien het oplossen van grensoverschrijden-
de knelpunten de voorrang krijgt, kan sa-
menwerking met Vlaamse en Belgische (fe-
derale) partijen voordeel opleveren.  

 
 

 MIDDELBURG, 10 september 2013  
 
 

Namens de fractie van Partij van de Arbeid, Gedeputeerde staten, 
 
 

Bayram Erbisim en Eric Hageman J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


