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Onderwerp

Datum

Vervolgvragen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

2 februari 2016
Ons kenmerk

C2183477/3913497
Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte heer Van den Berg,

I.A.H.M. Cortenbach
Telefoon

Bij brief van 9 januari 2016, ingekomen op 11 januari 2016, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 6812679
Email

Icortenbach@brabant.nl
Bijlage(n)

-

1. Bent u het met de PVV eens –gezien het kostenplaatje van vergelijkbare
projecten elders in het land – dat dit bedrag schromelijk overdreven is voor
het traject van 2 x 15 kilometer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. De globale raming van € 240 miljoen is gebaseerd op de kostenraming
die in de periode 2007/2008 is opgesteld door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
voor het onderzoek naar de A58 Eindhoven – Zeeland. Deze kostenraming is
vervolgens geïndexeerd naar prijspeil 2015. Rijkswaterstaat stelt voor dergelijke
projecten kengetallen op die worden samengesteld na analyses van eerder
verbrede snelwegen, voor de verbreding naar een volwaardige 3 e rijstrook in
beide richtingen. Zoals in de systematiek van het rijk gebruikelijk is in deze fase
van een project, ligt aan deze kostenindicatie geen gedetailleerd ontwerp ten
grondslag. Omdat er derhalve geen inzicht is in de exacte maatregelen die
genomen moeten worden en nog vele factoren onzeker zijn, worden de
ramingen nog sterk bepaald door risicotoeslagen en mogelijk hoge kosten voor
grondverwerving. Daarom wordt gewerkt met een variatie-coëfficiënt van +/50%. In dit stadium is bij het rijk een dergelijke budgetraming gebruikelijk en
voldoende. Ook op basis van deze kengetallen en met inachtneming van
onzekerheden komt de globale raming in deze fase van de planvorming op
€ 240 miljoen uit. Dit is derhalve de informatie waarop wij bouwen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

2. Graag zien wij de onderbouwing van de geprognotiseerde € 240 miljoen.

Datum

2 februari 2016

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.

Ons kenmerk

C2183477/3913497

3. Bent u bereid, dat indien nadere calculatie een stuk lager uitvalt, een
volwaardige derde rijstrook alsnog te overwegen op dit traject en dat bij de
minister onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja. Wij vinden dat er op dit gedeelte van de A58 iets moet gebeuren, vandaar
dat we met de minister de afspraak hebben gemaakt om samen met de markt de
slimste oplossing voor dit traject in beeld te brengen. Wij zullen uiteraard altijd
blijven kijken naar de beste oplossing. Indien blijkt dat de kosten van een
verbreding naar 2x3 rijstroken substantieel lager zijn, dan zijn wij bereid
hierover met de minister in gesprek te gaan.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger
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