‘s-Hertogenbosch, 10 juli 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: weigering minister Schultz om A2 Weert-Eindhoven te verbreden
Geacht college,
Op de A2 staan tussen Weert en Eindhoven elke werkdag files, vooral in de ochtendspits richting Eindhoven. Niet alleen
weggebruikers, maar ook betrokken gemeenten en de provincies Brabant en Limburg ondervinden hier veel negatieve
gevolgen van. Naast de economische schade die files veroorzaken, is het overmatig sluipverkeer, dat via woonkernen
als Leende probeert de files te vermijden, een steeds groter wordend probleem.
Het CDA maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van Zuid-Nederland, nu minister Schultz van Infrastructuur de
A2 tussen Weert en Eindhoven niet wil verbreden. Niet alleen omdat de economische groei in de regio Eindhoven groter
is dan die in heel Nederland, maar ook groter dan die in steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
Alleen een bereikbare regio kan een economisch sterke regio zijn, vindt het CDA. Daarom de volgende vragen:
1.

Deelt u de mening dat het voor Brainport Eindhoven, maar ook voor de logistieke hotspot Venlo, alsmede voor de
bereikbaarheid van de Chemelot Campus, de Maastricht Health Campus en de Smart Services Hub in Heerlen,
kortom voor een belangrijk deel van de Nederlandse economie, van groot belang is dat rond Eindhoven kan worden
doorgereden?

2.

Deelt u de mening dat zonder spoedige verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven het probleem in de
komende jaren nijpender wordt door toename van verkeer én dat nu ingrijpen zowel goed is voor verdere
banengroei als voor duurzame mobiliteitsontwikkeling (‘smart mobility’) en verbetering van de verkeersveiligheid?

3.

Deelt u de mening van veiligheidsdeskundigen dat de krappe vormgeving tussen Weert-Noord en Leende en de
dichtheid van op- en afritten in combinatie met de verkeersdruk leiden tot meer onveiligheid?

4.

Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat tussen Weert en Eindhoven elke dag een file staat, maar dat bij de
berekeningen van het Rijk dit niet als een op te lossen knelpunt wordt gesignaleerd?

5.

Hebt u samen met de provincie Limburg een stevige lobby gevoerd richting het Rijk en minister Schultz om de
verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven hoog op de agenda te krijgen?

6.

Bent u gekend in het besluit van minister Schultz om de A2 niet te verbreden en in te zetten op het alternatief
gedragsbeïnvloeding door middel van het zogenaamde ‘spitsmijden’?

7.

Op basis van welke overwegingen, anders dan financiële, zijn een extra rijstrook bij Valkenswaard, het toevoegen
van spitsstroken of het verbreden van het complete traject in beide richtingen, nu afgevallen?

8.

Ondersteunt u het alternatief van ministere Schultz en bent u inderdaad van mening dat de gebruikers van dit stuk
van de A2 een keuze hebben en kunnen worden beïnvloed door middel van beloning?

9.

Ziet u, behalve de evidente oplossing van de broodnodige uitbreiding van de A2, nog andere aanvullende
maatregelen dan het ‘spitsmijden’ om de pijn te verzachten zolang de A2 nog niet wordt verbreed?

10. Welke acties heeft u al ondernomen of gaat u nog ondernemen tegen het overmatige sluipverkeer, als gevolg van
de vele files op de A2 tussen Weert en Eindhoven, in veel woonkernen langs de A2, zoals in Leende? Dit zolang er
nog geen prioriteit wordt gegeven aan en financiële middelen worden vrij gemaakt voor de verbreding van de A2.
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Huseyin Bahar
Ankie de Hoon

