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Onderwerp

PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en
de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot het kenbaar maken
van wensen en bedenkingen
Datum

6 februari 2015

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Documentnummer

3775409

-

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 december 2014;
gelezen het advies van de commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d.
16 januari 2015;

overwegende dat:
De commissie voor Mobiliteit en Financiën zich op 13 juni 2014 in
meerderheid positief heeft uitgesproken over het maatregelenpakket
inclusief kostenverdeling, voor het trajectdeel Vught-Boxtel van het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) onderdeel MeterenBoxtel;
De besluiten van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM)
over PHS voor wat betreft het regionale maatregelenpakket voor het
trajectdeel Vught-Boxtel nadere uitwerking behoeven in afzonderlijke
bestuursovereenkomsten tussen, rijk, provincie en respectievelijk de
gemeenten Boxtel, Haaren en Vught;
Overeenkomstig de artikelen 158 en 167 vierde lid van de
Provinciewet Provinciale Staten wensen en bedenkingen kenbaar
kunnen maken over het voorgenomen besluit van het college van
Gedeputeerde Staten om deze bestuursovereenkomsten aan te gaan;
Uw Staten reeds hebben besloten over de hoogte en de dekking van
de provinciale bijdrage ad € 124,5 miljoen (peil 2013) via de
besluitvorming op 14 november 2014 over de Begroting
2015/Najaarsbrief 2014;
Het te verwachten is dat in de periode 2014 – 2024 prijsstijgingen
plaatsvinden en om die reden overeengekomen is de regionale
bijdragen te indexeren;
Voor de dekking van de indexering van de provinciale bijdrage een
afzonderlijk besluit van uw Staten nodig is;
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-

Twee van de betrokken gemeenten hebben gevraagd of Provinciale
Staten bereid zijn zo nodig een lening te verstrekken voor het voldoen
van hun financiële bijdragen aan het rijk, zulks onder gezamenlijk over
een te komen voorwaarden;

Datum

6 februari 2015
Documentnummer

3775409

besluiten:
1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voorgenomen
besluit van het college van Gedeputeerde Staten om drie afzonderlijke
bestuursovereenkomsten aan te gaan tussen rijk, provincie en
respectievelijk de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught betreffende het
regionale maatregelenpakket op het trajectdeel Vught – Boxtel van
PHS Meteren-Boxtel;
2. De index voor de bijdrage uit het Spaar- en Investeringsfonds
wegeninfrastructuur (SIF) te dekken uit autonome middelen door een
ophoging van de stortingen in het SIF voor de periode 2027 tot en met
2029 en de dekking van de index over de bijdrage uit de BDUmiddelen te zoeken in de BDU;
3. De bereidheid uit te spreken om zo nodig aan de betrokken gemeenten
een lening te verstrekken onder de volgende voorwaarden:
a. De lening heeft uitsluitend betrekking op het regionale
maatregelenpakket PHS Meteren-Boxtel van de betrokken
gemeenten;
b. Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die is
gelegen onder het rentepercentage dat de BNG-bank hanteert op
het moment van verstrekken van de lening en boven de rente van
het schatkistbankieren;
c. De provincie sluit met de betrokken gemeenten een
leenovereenkomst af;
d. De betrokken gemeenten dienen tijdig een aanvraag in onder
vermelding van het benodigde bedrag en de gewenste looptijd
van de lening;
e. Het is de betrokken gemeenten toegestaan tussentijds af te lossen,
indien zij het voornemen hiertoe tijdig vooraf kenbaar maken
’s-Hertogenbosch, 6 februari 2015
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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