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AANTEKENEN Aan de Voorzitter van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland 
de Hoogedelgestrenge heer drs. J.J.M. Polman 

Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Goes, 23 februari 2021 

Inzake: Klacht inzake meldingen integriteit in het dossier Zanddijk Kruiningen – Yerseke 

Hoogedelgestrenge heer Polman, 

Naar aanleiding van uw jaarverslag 2020 het volgende. 

In het hoofdstuk “Integriteit en Rijkstaken” stelt u dat in september 2020 aan u een melding is gedaan over 
een vermeende integriteitsschending inzake het dossier Zanddijk waarop door u direct zou zijn gereageerd 
met een vooronderzoek. 

Deze onjuistheid in uw jaarverslag vormt aanleiding terug te komen op aan u gedane mededelingen op 22 
juni en 14 juli van 2020. Reden voor deze formele klacht. 

Op 15 juni 2020 vond tussen 17.00 en 18.30 uur een gesprek plaats met Gedeputeerde Van der 
Maas, de heer Melaard en de heren J. Wiskerke en A.D. Rijk. Het onderwerp was het besluit van uw 
College de problematiek rondom de Zanddijk op te lossen door te kiezen voor de zogenaamde roze-
zwartvariant waardoor zij rechtstreeks in hun belangen zouden worden getroffen. 

Tijdens dat gesprek verklaarde Gedeputeerde Van der Maas niet op de hoogte te zijn van de inhoud 
van een eerder gesprek tussen de heren Wiskerke, Rijk en Gedeputeerde De Bat op 11 december 
2019. De Gedeputeerde gaf aan dat kiezen voor tracé Rood, het poldertracé waaraan vrijwel alle 
betrokken partijen, ook overheden al sedert jaren voorstander van waren om zo de problematiek 
rondom de Zanddijk op te lossen, financieel onhaalbaar was. Bekend met het feit dat Gedeputeerde 
De Bat portefeuillehouder financiën is stelde de heer Wiskerke voor te onderzoeken het betrokken 
lokale bedrijfsleven te bewegen financieel bij te laten dragen. 
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