
Onderwerp: Comm. ruimte a.s. 07-09 

Van: John de Rijke [mailto:j.de.rijke5@kpnplanet.nl]  

Verzonden: donderdag 3 september 2020 16:38 

Aan: griffie@middelburg.nl  

 

Geachte Alex Rijpert, Kate Schaap en Karin de Reuver, 

 

Betreft: Vergadering Commissie Ruimte van 7 september 2020 

 

Wilt u naar aanleiding van agendapunt 11D: “Vragen aan andere fracties van D66 over risico’s 

Trekdijk” zorgdragen voor verspreiding onder alle raadsfracties van onderstaand bericht? 

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John de Rijke 

Voorzitter werkgroep Trekdijk 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geachte leden van de gemeenteraad / commissie Ruimte, 

 

We hebben via de PZC kennis genomen van het artikel over de financiële risico’s van de Trekdijk en 

van de publieksversie in het R.I.S. van het in het artikel aangehaalde document van D66 en SP. 

Het bevestigt de twijfels, die de werkgroep Trekdijk al bij herhaling aan de raad en/of commissie 

heeft geuit. Niet voor niets vinden wij het Trekdijk dossier een schoolvoorbeeld voor onafhankelijk 

onderzoek door de Rekenkamer. 

 

In tegenstelling tot de in januari 2018 vastgestelde exploitatieopzet, hebben we van de recente 

herziene opzet geen, zelfs niet gedeeltelijke, inzage gekregen.  

Behalve de door D66 en SP genoemde risico’s vragen we ons bovendien af of er daarnaast geen 

financiële risico’s zijn te verwachten met: 

• De kosten voor wettelijke noodzakelijke maatregelen m.b.t. de ontsluitingswegen. Met name 

met betrekking tot de verkeersveiligheid van de smalle en nu al onveilige Weizichtweg. 

• De kosten om het landbouwverkeer op veilige wijze buiten het dorp om te leiden, waartoe de 

raad in november heeft besloten . Ook hier voldoet naar onze mening het beoogde tracé bij 

lange na niet aan de geldende wettelijke norm. 

 

Bovendien wijzen we u op de onvermijdelijke economische crisis i.v.m. corona, welke ongetwijfeld 

zijn weerslag heeft op de laatste STEC-behoefteraming. 

 

Wij zien dan ook met grote belangstelling het debat in de commissie en de reactie van de 

verschillende fracties tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John de Rijke 

Namens de werkgroep Trekdijk 

 

 


