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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Motie subsidieverstrekking pont Sluiskil

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 9 luni 2017,

Constaterende dat:
- Er een subsidieverzoek is binnengekomen van de Stichting terbehoud van de pontte Sluiskil;
- Deze stichting in 201 2 het pontje te Sluiskil heeft overgenomen van Rijkswaterstaat;
- Zij hiervoor een afkoopsom van €325.000 heeft ontvangen, met de verplichting de pont drie jaar

in stand te houden;
- Er een jaargemiddelde van 50.000 personen worden overgezet;

Overwegende dat:
- Het deze stichting is gelukt om dit tot vijf jaar op te rekken en dat zij zelfs met het zesde jaar

bezig zijn;
- Het een veiligere en snellere route biedt t.o.v. de Sluiskilbrug, waar fietsers zonder stoplicht de

autoweg moeten oversteken;

Spreken als hun mening uit dat:
- Het bewonderenswaardig is dat een groep vrijwilligers, verenigd onder een stichting, deze

voorziening reeds zo lang en met zulke geringe kosten in stand weet te houden;
- Zij het belangrijk vinden dat deze voorziening gehandhaafd kan blijven;
- Zij het Pontje echter niet als Openbaar Vervoersvoorziening, noch Provinciale

verantwoordelijkheid beschouwen;
- Deze status dan ook niet geformaliseerd dient te worden door de gevraagde subsidie toe te

kennen uit het overschot van Connexxion;
- Er een door de subsidieverlener goedgekeurd businessplan moet liggen, alvorens financiële

steun te verlenen;
- In dit businessplan tenminste moeten zijn opgenomen: veiligheid, een opbouwende voorziening

voor grote onkosten en groot onderhoud, een plan voor de vervanging en continuïteit van
vrijwilligers, een plan tot het werven van duurzame inkomsten, daarbij ook kijkend naar een
vergoeding van de gebruikers, die binnen afzienbare tijd leiden tot een staat waarin de pont
zonder subsidie in stand gehouden kan worden;

Dragen het college op:
- Maximaal €1 5.000 per jaar waarderingssubsidie te verstrekken in cofinanciering met de

Gemeente Terneuzen, eerdergenoemd businessplan in acht genomen;
- Dit bedrag te onttrekken aan de leefbaarheidsvoorziening;
- De subsidie te verstrekken voor een periode van maximaal iier jaar;
- Zoveel eerder als dat de staat waarin zonder subsidie de pont in stand gehouden kan worden,

bereikt is, de subsidie stop te zetten;

en gaan over tot de orde van de dag.
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