Vragen voor het rondvraagmoment 14 december 2018

Vragen

Nadere toelichting

Fracties

Lid GS

Trillingen trein

De afgelopen dagen is veel nieuwe informatie naar buiten

CDA (Marcel

Christophe van

1.

Wat is de huidige rol van de Provincie en het College bij

gekomen over de ernst en de oorzaken van overlast door

Deryckere)

der Maat

het aanpakken van dit probleem?

trillingen van treinen in Brabant. De overlast is groot en eigenlijk

Motie investeren in kleine en middelgrote musea

PvdA (Antoinette

Henri Swinkels

1.

Knoet-Michels)

niet langer acceptabel.
2.

De locomotief schijnt pas in 2022 vervangen te kunnen

Deel van de oorzaak van het probleem zit in het type locomotief

worden. Dat betekent nog zeker 4 jaar overlast voor

dat wordt ingezet door de NS. Deze locomotief schijnt

mensen die langs het spoor wonen. Dit is bijvoorbeeld het

‘vierkante wielen’ te hebben.

geval in Oisterwijk. Is het College bereid om samen met
de gemeenten in kwestie en NS en ProRail te kijken hoe
de overlast van de betreffende locomotief kan worden
beperkt?
3.

Is het College bereid om samen met ProRail te kijken naar

ProRail gaat kijken naar maatregelen die de trillingen kunnen

mogelijke maatregelen?

tegengaan. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de
grond om en onder het spoor.

Hoe heeft u tot op heden invulling gegeven aan motie 36
“Investeren in kleine en middelgrote musea” d.d. 20 april
2018?
-

Welke resultaten zijn in 2018 bereikt?

-

Welke resultaten denkt u in 2019 te gaan
realiseren?

-

Welk instrumentarium gaat u inzetten in /bij het
Regioplan 2021-2024 ter ondersteuning van
natuur- en cultuurhistorische musea.

BrabantStad

In het Regioprofiel BrabantStad blijft het volstrekt onduidelijk hoe

PvdA (Antoinette

1.

Hoe gaat u in de verdere uitwerking de gemeenten en de

de andere gemeenten en instellingen buiten de steden betrokken

Knoet-Michels)

instellingen uit de regio betrekken c.q. hoe laat u de

zullen gaan worden in de uitwerking.

plannen van de steden en de omliggende regio samen tot
stand komen?

Henri Swinkels

