
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

De heer B. Kuijer 

Onderwerp 
Beantwoording technische vragen 

 

 

 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 
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Datum 

14 juni 2021 

Ons kenmerk 

C2282559/4907261  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M. (Mathijs) Ransijn 

Telefoon 

(06) 52 79 40 55 

Email 

mransijn@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 11 juni 2021 heeft u namens de fractie van de Partij voor de 

Dieren technische vragen over de snelfietsroute F58 Breda - Tilburg gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. We vragen ons af of en op welke manier de provincie partner is bij de 
snelfietsroute F58 Breda - Tilburg. In het uitvoeringsprogramma Fiets in de 
Versnelling vinden we het niet concreet terug. We zijn benieuwd of de 
provincie bijdraagt en zo ja, hoeveel. Zou dit aan de betreffende ambtenaar 
gevraagd kunnen worden? Een verwijzing naar het stuk waar we het in 
kunnen vinden is ook voldoende. 
Antwoord: De provincie heeft samen met de gemeenten Breda, Oosterhout, 

Gilze en Rijen en Tilburg  begin juli 2018 de bestuursovereenkomst voor de 

snelfietsroute Breda-Tilburg ondertekend. Deze bestuursovereenkomst was de 

stap naar realisatie; de partijen hebben met elkaar afgesproken waar deze 

route zal komen, wat het kwaliteitsniveau is en ieders bijdrage aan de 

financiering. De provincie heeft twee rollen in deze snelfietsroute. Als eerste 

zijn we cofinancier; gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de provincie 

voor de realisatie. Daarnaast zijn we zelf 'wegbeheerder' van het deel van 

deze route langs de N282,  van Breda tot aan Rijen. In de 

bestuursovereenkomst is op basis van een kostenprognose sprake van een 

bijdrage van ruim € 6 mln door de provincie. De definitieve bijdrage wordt 

bekend na de eindafrekening die gebeurt op basis van de daadwerkelijke 

gemaakte kosten. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Mathijs Ransijn 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


