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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over gevolgen compensatie Zeeland

Geachte mevrouw 

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 30 juni 2020 beantwoorden wij als volgt.

U begon uw vragen met de volgende inleiding:
De provincie Zeeland heeft een akkoord over een compensatiepakket nadat de beloofde
marinierskazeme niet doorging. Er wordt de komende jaren 650 miljoen euro geinvesteerd in
de pro vincie Zeeland.
Van dit geld wordt onder meer een Delta Kenniscentrum op het gebied van water, voedsel
en energie opgeleverd. Ook moet er een snellere treinverbinding komen vanuit Zeeland naar
de Randstad. Tussen 2023 en 2025 gaat de NS een Intercity direct verbinding naar Zeeland
opstarten, die in ieder geval tussen Amsterdam en Rotterdam over de hogesnelheidslijn rijdt.
Ook komt er een directe verbinding met Schiphol. Tegelijkertijd leek het rapport van de Lely-
lijn in de la te verdwijnen tot na het reces (waar een stokje voor is gestoken vanuit het Noor-
den) en er wordt getwijfeld of het kabinet deze spoorlijn naar het Noorden wel wil.

Vraag 1:
Is er zicht op welke onderzoeken in het 'Delta kenniscentrum' op het gebied van o.a. water
plaats gaan vinden?

Antwoord vraag 1:
Dit is op dit moment nog niet duidelijk.

Vraag 2:
Kan dit consequenties hebben voor onze watercampus Wetsus?
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Antwoord vraag 2:
Hier is nu nog geen zicht op. Watercampus/Wetsus is niet vooraf geInformeerd over het be-
sluit van het Rijk m.b.t. Delta kenniscentrum in Zeeland. Er is nog weinig bekend over de
onderzoeksagenda van het Delta Ken niscentrum. De uitwerking van de onderzoeksagenda
zal goed in de gaten warden gehouden, zowel vanuit Wetsus/VVatercampus als vanuit de
provincie Fryslan.

Vraag 3:
Bent u over het besluit van het Rijk over dit kenniscentrum in Zeeland geInformeerd en zo ja,
welke act/es heeft uw college hierbij ondemomen?

Antwoord vraag 3:
Wij zijn hierover niet geInformeerd. Dit was een zaak tussen Zeeland en het Rijk.

Vraag 4:
Is het niet bijzonder dat in een zelfde weekend een belofte over de snelle Intercityverbinding

van Zeeland naar de Ran dstad wordt toe gezOgd en er door het Noorden gevochten moet
worden voor het openbaar maken van een (positief) rapport over de Lelylijn? Heeft deze
toezegging aan Zeeland misschien consequenties voor bijvoorbeeld een keuze voor een
Lelylijn?

Antwoord vraag 4:
De casus in Zeeland is ontstaan vanuit de compensatie voor het mislopen van het militaire
centrum. De Lelylijn is een separaat project die hieraan niet gekoppeld kan warden. Het is
nog niet te zeggen of dit consequenties heeft. Afgelopen week is er bijvoorbeeld een positief
rapport over de Lelylijn uitgebracht.

Hoogachten

Gedeputeertle *ten van Fryslan,

dr§".

R.E. Bo

voorzitter

Riemersma, MBA MCM, secretaris
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