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Onderwerp

Datum

Beantwoording schriftelijke vragen over extra infragelden

26 april 2016
Ons kenmerk

C2188599/3984374
Uw kenmerk

Geachte mevrouw De Hoon,

Contactpersoon

Bij brief van 12 april 2016, ingekomen op 12 april 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. Kan het college aangeven of het kabinet alleen in nieuwe verkeersprojecten
wil investeren of óók wil kiezen voor het versnellen van bestaande projecten?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Nee, omdat het kabinet over de extra financiën die het verlengen
van het Infrastructuurfonds vergen, nog geen besluit heeft genomen. De
berichten in de pers over verlenging van het Infrastructuurfonds lopen vooruit op
besluitvorming in de Ministerraad. Zodra een besluit genomen wordt zal de
minister de Tweede Kamer daarover per brief informeren. Naar verwachting
gebeurt dit vóór het Algemeen Overleg over het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de Tweede Kamer van
23 juni 2016.

2. Ingeval het om het versnellen van bestaande projecten gaat, denkt het CDA
aan:
de verbreding van de A2 tussen Eindhoven en het knooppunt Het
Vonderen;
de volledige verbreding van de A67 vanaf Asten tot Venlo;
de verbreding van de A27 en A58 Breda-Tilburg tot 2 x 3 rijstroken.
Betreft het nieuwe projecten, dan denkt het CDA aan:
het complete klaverbladknooppunt Hooipolder A27/A59;
de aanleg van de Robel-lijn of Veza-bocht ter ontlasting van het spoor
Roosendaal- Halderberge-Moerdijk;
de spoorlijn Breda-Utrecht.
Deelt het college deze lijn?
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Antwoord: Nee. Onder verwijzing naar het antwoord op vraag 1 benoemen we
niet nu al concrete projecten die eventueel in aanmerking kunnen komen om
gefinancierd te worden uit de verlenging van het MIRT. Over een aantal van de
door u genoemde projecten zijn overigens vorig jaar al afspraken gemaakt in
het Bestuurlijk Overleg MIRT.
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3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de extra Rijksmiddelen worden
geïnvesteerd in Brabantse infraprojecten?
Antwoord: We voeren jaarlijks overleg met de minister en staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu over het MIRT. Dit overleg bereiden wij momenteel
samen met het Ministerie gedegen voor, waarbij we rekening houden met een
mogelijke verlenging van het Infrastructuurfonds. Indien inderdaad daartoe
wordt besloten, dan zullen wij in dit Bestuurlijk Overleg MIRT afspraken maken
over nieuwe MIRT-projecten in Noord-Brabant. Het eerstvolgend formele overleg
is in het najaar van 2016 gepland. Intussen en vooruitlopend op de
besluitvorming over de Rijksmiddelen, blijven we anticiperen op mogelijkheden
die zich voordoen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,
secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger
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