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Schriftelijke vragen 2 miljard euro over voor infrastructurele projecten
Datum

20 november 2018
Ons kenmerk
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Geachte heer van den Berg,

Uw kenmerk

Bij brief van 2 november 2018, ingekomen op 5 november 2018, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

D.J. (Dirk Jan) Huisman

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 84
Email

1.
Bent u het met de PVV eens dat die 2 miljard uitstekend besteed kunnen
worden aan concrete plannen in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

djhuisman@brabant.nl

Antwoord: Ja. Overigens is er geen 2 miljard of 250 miljoen vrij beschikbaar in
het Infrastructuurfonds, zoals het artikel in de NRC suggereert in haar artikel d.d.
28 oktober 2018. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover
inzicht geboden in een brief d.d. 6 november 2018. Daaruit blijkt dat het
grootste gedeelte van de 2 miljard inmiddels is belegd met projecten.

-

2.
Bent u het met de PVV eens dat de in het bericht genoemde studie naar
de verbreding van de A2 tussen Deil en 's Hertogenbosch helemaal niet zo
moeilijk is, namelijk gewoon 2x 4 rijbanen aanleggen en bent u bereid daarop
in te zetten bij de minister? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, wij zijn het niet eens met het beeld dat de verbreding van een
weg niet zo moeilijk is. Wij vinden het belangrijk dat de gekozen oplossing
voldoet aan de projectdoelstelling met oog voor de belangen van de omgeving.
Het rijk hanteert hiervoor de MIRT-systematiek.
Vorig jaar hebben wij met de minister afspraken gemaakt over een korte termijnen een lange termijnaanpak voor de A2 Deil-’s-Hertogenbosch/Vught.

3.
Deelt u de mening van de PVV dat sommige wegaanpassingen heel snel
(geen nieuwe kunstwerken en nauwelijks extra asfalt nodig) doorgevoerd
kunnen worden, zoals de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda en de
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Bijlage(n)

aanleg van een spitsstrook tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven op
de A50? Zo ja, gaat het college dan daarmee direct aan de slag met de
minister? Zo nee, waarom niet?

Datum

Antwoord: Ja, wij delen de mening dat de ene wegaanpassing gemakkelijker te
realiseren is dan de andere, en streven er altijd naar om een voorgenomen
aanpassing zo snel mogelijk te realiseren.
Over de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda hebben wij vorig jaar
afspraken gemaakt met de minister. Over de A50 tussen Bankhoef en
Paalgraven hopen wij binnenkort afspraken te maken.
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20 november 2018
Ons kenmerk

4.
De PVV heeft een verlanglijstje aangaande rijkswegen opgesteld in
volgorde van wat volgens ons de hoogste prioriteit heeft. Kunt u aangeven per
genoemd traject of u de prioriteit van (versnelling of nieuwe) aanpak met ons
deelt en welke u voorlegt aan de minister om de 2 miljard euro zo nuttig
mogelijk te besteden?
(KNP = knooppunt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Voltooiing Ruit Eindhoven met 2x 2 rijbanen, Randweg-west 3e rijbaan
Verbreding A58 Galder - KNP Batadorp, inclusief 2x 3 volwaardige
rijstroken tussen Tilburg en Breda
Verbreding A2 's Hertogenbosch - KNP Deil
Volledig verkeerslichtenvrij KNP Hooipolder, verbreding A27, brug
Gorinchem
Spitsstrook A50 KNP Paalgraven - KNP Bankhoef
Aanpak A16 rond Moerdijk
Verbreding A67 KNP Leenderheide - KNP Zaarderheiken
Verkeerslichtenvrij maken N65
Verbreding A2 KNP Leenderheide - Weert
Verbreding A59 Waalwijk - KNP Empel - Oss
Verbreding A58 Etten-Leur - Breda
Spitsstrook A67 aansluiting nieuwe N69 - KNP De Hogt
Verbreding A4 t.h.v. Bergen op Zoom
Verbreding A50 Veghel – Eerde

Antwoord: Wij herkennen projecten uit het ‘verlanglijstje’ van de PVV. Wij
houden bij het bepalen van onze inzet, ook rekening met de prioriteiten die het
rijk stelt. Daarmee is onze prioriteitenlijst realistischer dan de verlanglijst van de
PVV.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat zij in lijn met
het regeerakkoord prioriteit legt bij projecten die a.) een NMCA-knelpunt zijn,
b.) een positieve MKBA kennen en c.) confinanciering kennen vanuit de regio.
Onze ambitie is om in ieder geval over deze knelpunten afspraken te maken.
Dat heeft ertoe geleid dat voor de wegprojecten die in de NMCA genoemd
worden, wij óf afspraken gemaakt hebben óf binnenkort willen maken.
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Zo is het programma SmartwayZ.NL gestart ter bevordering van de
doorstroming in Zuid Nederland. Momenteel loopt er in dat kader een
planstudie naar de A58 Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder, MIRT
verkenningen naar de A58 tussen Tilburg en Breda en de A67 LeenderheideZaarderheiken, een uitgebreide probleemanalyse naar de Randweg A2/N2
inclusief de A50 tot Veghel, en is een MIRT-onderzoek uitgevoerd naar de A2
Weert-Eindhoven. Tevens zijn met het Rijk afspraken gemaakt n.a.v. het MIRTonderzoek Deil-’s-Hertogenbosch en de verbreding van de A27 inclusief
toekomstvast maken van knooppunt Hooipolder.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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