Aan de Voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Provinciehuis
Brabantlaan 1
5216 TV ’s-Hertogenbosch

Roosendaal, 17 maart 2015
Betreft: schriftelijke vragen cf art. 43 RvO van PS, Landschap van Allure-programma’s “Van A naar B” op de
Brabantse Wal en “De Bossche Buitens” in het Groene Woud.

Geachte Voorzitter,
In BNdeStem van zaterdag 14 maart jl. komen op blz. 34 een aantal belangrijke provinciale
projecten aan de orde die in West-Brabant zijn of worden gerealiseerd. Zo wordt melding
gemaakt van De Brabantse Wal, het landschap dat als een van de drie Landschappen van
Allure mag worden versterkt met budget uit de 1e tranche Essent-middelen. Het project dat
het best de kwaliteit van het landschap versterkt, mag worden uitgevoerd. Dat wordt het
opknappen van de West-Brabantse Waterlinie, waarvoor € 7,8 miljoen beschikbaar komt.
Provinciale Staten kregen in het voorjaar 2014 signalen dat robuuste projecten als “Van A
naar B” en “De Bossche Buitens” ondanks het Champions League niveau volgens de
kwaliteitsjury niet konden worden gehonoreerd wegens uitputting van het budget.
Provinciale Staten hebben daarom op 4 juli 2014 bij de behandeling van de Voorjaarsnota
een motie van het CDA, mede ingediend door SP, VVD en D66, behandeld die een ruime
meerderheid kreeg - met alleen de stemmen van de PVV en PvdD tégen - om wanneer zich
aanbestedingsvoordelen zouden voordoen bij de wel gehonoreerde projecten en/of andere
gehonoreerde projecten mogelijk geen doorgang vinden, de overblijvende middelen toe te
kennen aan de twee bovengenoemde projecten.
Groot is onze verbazing dat BNdeStem nu meldt dat Provinciale Staten (citaat:) alsnog
bereid lijken geld te steken in het opleuken van de “steilwand”.
Dat geeft de CDA fractie aanleiding tot de volgende vragen:
1. Is de inhoud van het hierboven vermelde citaat bij u bekend?
2. Zo ja, wat houdt dit “opleuken van de steilwand” in? Is dit project tijdig ingediend en
getoetst door de kwaliteitsjury?
Zo nee, is deze mededeling (citaat) wel afkomstig uit het Provinciehuis?
3. Mocht het antwoord onder vraag 2 “ja” zijn, kunt u dan toelichten waarom een
belangrijk project als “Van A naar B” dat van hoog niveau is en zorgt voor 200 fte
permanente arbeidsplaatsen en 300 fte incidentele arbeidsplaatsen tijdens de
uitvoering, waarbij 13 partners de komende jaren € 16 miljoen zelf investeren, dat
een goed verdienmodel realiseert in een beproefde en constructieve publiek-private
samenwerking, niét wordt uitgevoerd? Ondanks de wens van Provinciale Staten?

4. Bent u met ons van mening dat uw College ook enthousiast was over het project en
van harte het verzoek gedaan bij motie van 4 juli jl. onderschreef?
5. Wat is de stand van zaken op dit moment van het programma Landschappen van
Allure?
6. Wordt het programma “De Bossche Buitens” wel gerealiseerd?
7. Op welke wijze zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken c.q.
een mogelijke koerswijziging binnen dit hele LvA-programma?
8. Is uw College bereid, in het geval geen LvA-budget meer beschikbaar kan komen,
medewerking te verlenen aan de indiening van een projectsubsidie-aanvrage door de
gemeente Woensdrecht tbv dit voor De Brabantse Wal belangrijke project “Van A
naar B”?

Wij zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de CDA fractie Brabant,

Conny Kerkhof, voorzitter

