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Onderwerp

Schriftelijke vragen over de Ruit bij Eindhoven
Datum

26 februari 2019
Ons kenmerk

C2239818/4482985
Uw kenmerk

-

Geachte heer Smeets,

Contactpersoon

W.A.G. (Wim) Rechmann

Bij brief van 8 februari 2019, ingekomen op 8 februari 2019, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 681 20 62
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

wrechmann@brabant.nl
Bijlage(n)

-

1. Betekenen deze uitspraken dat het coalitieakkoord Beweging in Brabant
wordt opengebroken? Graag een toelichting.
Antwoord: Nee. De uitspraken van zowel gedeputeerde Van der Maat als
van wethouder List zijn in lijn met de afspraken in het bestuursakkoord.
Daarin staat dat we de bereikbaarheidsproblemen in Zuidoost-Brabant met
prioriteit aanpakken. De afgelopen periode hebben we daar in
samenwerking met de regiogemeenten, het Rijk en het bedrijfsleven stevige
stappen in gezet en besluiten over genomen. Met name in het kader van het
programma SmartwayZ.NL zijn met het Rijk afspraken gemaakt over:
- A67 Leenderheide - Zaarderheiken
- A58 (InnovA58 en Tilburg-Breda)
- A2 Weert- Eindhoven
- Randweg A2/A50 Eindhoven
Daarnaast hebben uw Staten een besluit genomen over de aanpak van de
N279 Veghel-Asten.

De regiogemeenten ten oosten van Eindhoven hebben een Bereikbaarheidsakkoord opgesteld waarin veel aandacht uitgaat naar (H)OV,
(snel)fietsroutes en Smart Mobility. Eén belangrijke opgave resteert: de
aanpak van de bundelroutes door het hart van de Brainport regio, waarover
wij uw Staten eind 2018 met een Statenmededeling hebben geïnformeerd.
Als provincie hebben we de verantwoordelijkheid op ons genomen om een
oplossing te vinden voor het bereikbaarheidsprobleem rond de Beekse brug
in Beek en Donk.
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Vanuit de wens van de gemeenten Helmond, Nuenen en Eindhoven om de
leefbaarheid in hun centrum te verbeteren en met het oog op verbetering
van de regionale bereikbaarheid zijn nu de desbetreffende drie gemeenten
aan zet om aan te geven hoe zij de problematiek het hoofd willen bieden.
Of nadere uitwerking van een voorkeursvariant leidt tot maatregelen op het
huidige traject of tot een nieuwe route is op dit moment nog niet duidelijk.
Wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat, gaan we met deze
gemeenten in gesprek om te bezien of en op welke manier we als provincie
een bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van de bereikbaarheids- en
leefbaarheidsproblematiek.

2. Wil de coalitie meer asfalt gaan aanleggen in de noordoostcorridor rondom
Eindhoven?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

3. Wat betekent dit voor de natuur en de leefbaarheid in dit gebied rondom
Eindhoven? Wordt ook gedacht aan de invoering van een kilometerheffing
als pilotproject?
Antwoord: Op dit moment ligt het initiatief om met concrete en effectieve
plannen te komen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en
leefbaarheid bij de drie regiogemeenten. Wij hebben er vertrouwen in dat
daarbij ook voldoende aandacht zal worden besteed aan de effecten voor
natuur en milieu. Invoering van kilometerheffing is geen onderdeel van de
aanpak.

4. Op 11 februari wordt door de gemeenteraad van Eindhoven hierover een
beeldvormende (meningsvormende) bijeenkomst georganiseerd. Is
Gedeputeerde Staten ook van plan om voor Provinciale Staten een
beeldvormende bijeenkomst te organiseren?
Zo ja wanneer.
Antwoord: Nee. De gemeenten zijn nu zelf aan zet om te bepalen op welke
manier zij de stedelijke bereikbaarheid willen verbeteren. Wanneer
daarover meer bekend is en de voorgestelde aanpak de rol van de
provincie raakt, zullen wij Provinciale Staten hierover informeren.
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5. Tijdens de procedurevergadering van 1 februari 2019 is besloten om deze
vragen niet toe te laten tijdens het vragenhalfuurtje van de vergadering van
Provinciale Staten op die dag. Graag een toelichting met argumenten
waarom deze vragen niet zijn toegelaten gelet op belang en urgentie.
Antwoord: Ons college besluit niet over het al dan niet toelaten van vragen
voor het vragenhalfuurtje van de vergadering van Provinciale Staten. Dat
doen uw Staten zelf. Gedeputeerde Van der Maat had de door u gestelde
vragen over dit onderwerp heel graag tijdens het vragenuurtje beantwoord.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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