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Ons kenmerk

Geachte ,

C2197198/4095740

Bij brief van 11 oktober 2016, ingekomen op 11 oktober 2016, zijn er namens
de CDA fractie, VVD fractie, en de fractie van de ChristenUnie-SGP schriftelijke
vragen gesteld.

-

Uw kenmerk

Contactpersoon

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

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 86 78
Email

1. Als volksvertegenwoordigers vanuit Altena vragen wij u met klem de
problematiek brug/A27 met spoed en druk bij de minister aan te kaarten. Wij
vrezen dat, nu de brug tijdelijk opgelapt wordt, het maar zeer de vraag is in
hoeverre deze brug houdbaar blijft voor de toekomst. De huidige
wegreconstructie is hierop gebaseerd. Dit kan dus ernstige gevolgen hebben
voor de aanpak van de A27, waarop de regio al vele jaren wacht, en zou
opnieuw ernstige vertraging kunnen opleveren. Een waar doemscenario zou dit
zijn, dat ons inmiddels getoonde geduld buitengewoon ernstig op de proef zou
stellen. Bent u bereid alles uit de kast te halen om een dergelijk scenario te
helpen voorkomen? Zo nee waarom niet en zo ja wilt u ons hierover periodiek
informeren?
Antwoord: Wij hechten met u aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid
van het Land van Heusden en Altena. Wij doen daarom uiteraard ons uiterste
best om deze belangen te beschermen en hebben hierover regelmatig overleg
met de betrokken partners zoals Arriva, gemeenten en Rijkswaterstaat. Wij
hebben het plotseling uit gebruik nemen van de Merwedebrug en de gevolgen
daarvan voor de regio ook direct bij de minister van IenM onder de aandacht
gebracht tijdens het BO MIRT op 12 oktober 2016. Wij informeren u nader als
daarvoor aanleiding is.
2. Naast de verkeersveiligheidsaspecten zien wij ook een aantal economische
gevolgen. Bijvoorbeeld over de verkoopbaarheid van de gronden op het
regionale bedrijventerrein Kop van Brabant, waarin ook de provincie partner is.

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Wilt u ons over de mogelijke risico’s en gevolgen informeren?

Datum

12 oktober 2016

Antwoord: Ja, zodra daar aanleiding voor is. Voor nu is de situatie als gevolg
van de tijdelijke sluiting van de Merwedebrug in de rijksweg A27 voor verkeer
zwaarder dan 3,5 ton te prematuur om inhoudelijk een volledig beeld van de
eventuele economische gevolgen te kunnen geven.
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de voorzitter,

de secretaris,

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