
Bouwsteen Transport en Infrastructuur 

Stellingen 
 
Is verdere toename van transport gevaarlijke stoffen in Zeeland per spoor wenselijk? 
Nee, Veiligheid, geluid, trillingen, drukte overgangen. Oplossing: verleg het spoor of een tunnel.  
 
Hoe gaat Zeeland om met toenemend transport via de Westerschelde van en naar Antwerpen? 
Denk aan de Vlaamse visie! Hoe kijken zij er tegen aan? 
Inrichten Sloegebied voor grote scheepvaart 
Tunnel boven NAP 
Antwerpen wil uitbreiden, kijk naar de consequenties voor Zeeland. Wat is er mogelijk?  
Scheepvaart zo goed mogelijk optimaliseren 
Antwerpen moet de businesscase opstellen, wij moetne kijken naar de effecten voor Zeeland 
Kijk ook over Provinciegrenzen, een toename in Brabant ook iets van moeten vinden 
Geluid, in hoeverre betrokken bij ambities, ik zie het niet gelijk.  
 
Wat vindt u van de ambitie? 
Extra fietslink Terneuzen 
Transport waterstof breder noemen, ook andere groengas soorten gaan komen 
Veza spoorlijn ook voor personenvervoer 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
Borging watervoorziening/ drinkwater 
Klimaatadaptatie: opvang regenwater tbv landbouwwater 
Beter gebruik maken van bestaande binnenhavens 
Knooppunt Markiezaat 
Buisleidingverbindingen tussen industriële clusters 
Gelijk speelveld voor alle havens (ook voor spoor en wegverkeer) 
Groene stroom: Grootschalige aanlanding van wind op zee 
Elektriciteit: verzwaring van e-net met name  hoogspanning ten behoeve van verduurzaming 
industrie 
Onderzoek naar mogelijkheden om per buisleiding meerdere stoffen te vervoeren. Op deze wijze 
is een buisleiding eerder rendabel 
Meer vervoer van gevaarlijke stoffen is prima, maar mag niet leiden tot meer onveiligheid voor 
Zeeuwse inwoners 
Lange termijnperspectief toegankelijkheid Westerschelde 
Werkplan binnenvaart CRA, meer vervoer over water 
Overlap met bouwsteen arbeid en bereikbaarheid 
Buisleidingen, nodig voor CO2 en H2 + connectie met andere havengebieden zoals Rotterdam, 
Antwerpen en Zeebrugge 
Waterstof: Aansluiting op waterstof backbone Gasunie. 2050: import van H2 van zee en andere 
werelddelen 
Optie: gezamenlijke positionering 
Aandacht voor infrastructuur Zeeuws Vlaanderen en België 
Hoofdweg ook vanuit Tnz naar Sluis en Hulst van belang 
Aandacht voor infrastructuur bij zelfrijdend vervoer 
Altijd out of the box blijven denken en waar nodig kaders aanpassen om doelen te bereiken 
Mobiliteit systeem inzetten op 5 grote steden is doodsteek voor andere gebieden 
Elektra: 380/150KV hoofdnet is niet op orde, zeker met de opgave energietransitie 
 

 

 


