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Onderwerp

Datum

carpoolplaats A73-N272

31 mei 2016
Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

Contactpersoon

Bij brief van 11 mei 2016, ingekomen op 11 mei 2016, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker
Telefoon

(073) 680 86 78

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

mschoenmaker@brabant.nl

1. Was u bekend met de aangenomen moties Onderzoek naar de mogelijkheid
en realisering carpoolplaats nabij A73 Boxmeerseweg N272 en de aanleiding
daartoe?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja, we hebben op 28 april 2016 een brief van de colleges van
burgemeester en wethouders van Boxmeer en Sint Anthonis ontvangen waarmee
zij – onder verwijzing naar de aangenomen moties – ons vragen om over de
aangekaarte problematiek in gesprek met de gemeenten te treden.

2. Deelt u de mening dat het wildparkeren in deze regio een probleem is?
Antwoord: Wij hebben momenteel onvoldoende informatie over het
parkeergedrag in de regio om hierover een beeld te vormen, omdat dit niet tot
onze verantwoordelijkheid behoort. Onze verantwoordelijkheid is de wettelijke
zorgplicht voor wegen en die strekt tot een goed onderhoud en beheer van de
provinciale wegen. Een analyse van de problematiek die de gemeenten hebben
aangekaart zal een volledig beeld opleveren.

3. Bent u het met het CDA c.s. eens dat voor dit probleem een carpoolplaats de
beste oplossing is, met bijkomende voordelen als filebestrijding en
milieubescherming?
Antwoord: Iedere oplossing is afhankelijk van de aard en omvang van het
probleem, alsmede van onder andere de verkeerskundige en financiële
mogelijkheden om het probleem op te lossen. Op basis van een analyse van de
problematiek kunnen wij samen met de gemeenten conclusies trekken en
mogelijke oplossingen bespreken.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

4. Bent u op dit moment in gesprek met de colleges van B&W in Boxmeer en
Sint Anthonis met als doel de aangenomen moties uit te voeren en de
carpoolplaats te realiseren?

Datum

Antwoord: Nee, we hebben wel een verzoek van beide gemeenten ontvangen
om de problematiek te bespreken. Een gesprek wordt zo spoedig mogelijk
gepland.
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5. Indien ja, wat is de status van deze gesprekken?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 4.

6. Indien niet, wat gaat u doen om samen met de betrokken gemeenten tot een
permanente én gedragen oplossing voor dit probleem te komen?
Antwoord: Met de gemeenten zullen we de lokale situatie en de aangekaarte
problematiek analyseren om mogelijke oplossingen in beeld te brengen.

7. Kunt u toezeggen dat de gewenste carpoolplaats er vóór 1 januari 2017 is
dan wel dat u voor die datum andere maatregelen heeft genomen die het
wildparkeren in genoemde regio tegengaan?
Antwoord: Nee, zie ons antwoord op de vragen 3 en 6. Wij denken actief met
de gemeenten mee.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger
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