
           

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant  

Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant  

 

29 mei 2013 

Geacht college,  

Op donderdag 18 april jl. heeft de SRE-raad besloten dat er zware maatregelen nodig zijn om de 

gaten in de financiering van de Ruit om Eindhoven te dichten. Veel gemeenten willen en kunnen 

namelijk niet bijdragen aan dit prestigeproject van de provincie. Daarom is er besloten dat het SRE 

tot 2024 15 mln euro aan het budget voor het HOV verschuift naar de Ruit en na 2024 15 mln euro 

extra uit de BDU reserveert voor de Ruit. Dit laatste bedrag moet door de provincie worden 

voorgefinancierd. Er wordt geld aan het HOV onttrokken, terwijl er voor de financiering van de HOV-

ambities van het SRE juist nog meer dan 100 mln euro extra nodig is. Tenslotte heeft het SRE als klap 

op de vuurpijl besloten een verzoek aan de provincie te doen om een bedrag van 10 mln euro extra 

bij te dragen aan de Ruit. Dit bedrag dient de provincie volgens het SRE uit de BDU voor Noordoost-

Brabant te financieren.  

Wij zijn van mening dat de besluiten van het SRE om 15 mln euro uit het HOV-budget te onttrekken 

en 15 mln euro aan toekomstige begrotingsruimte niet aan het HOV te besteden onwenselijk zijn en 

de realisatie van de HOV ambities in de regio Eindhoven onmogelijk maken. We vinden ook dat de 

provincie al bizar veel geld uitgeeft aan de Ruit, een project dat volgens ons maar weinig 

meerwaarde heeft. Een verzoek van de SRE aan de provincie om 10 mln euro extra bij te dragen aan 

de Ruit om Eindhoven wijzen wij daarom ook af. Oﾏ ﾏWデ ┌┘ WｷｪWﾐ ┘ﾗﾗヴSWﾐ デW ゲヮヴWﾆWﾐ さSW ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷW 
ｷゲ ｪWWﾐ ヮｷﾐ;┌デﾗﾏ;;デ ┗ﾗﾗヴ ｪWﾏWWﾐデWﾐざく   

We zijn benieuwd naar de visie van uw College op de voornoemde besluiten van de SRE-raad en 

hebben hier de volgende vragen over: 

1. Heeft u inmiddels een formeel verzoek van het SRE ontvangen om uw bijdrage aan de Ruit met 

10 mln euro te verhogen? 

2. Heeft u de intentie om de SRE een extra bijdrage van 10 mln euro uit de BDU voor Noordoost-

Brabant toe te kennen om het gat in de begroting van de Ruit te dichten? Zo ja, waarom? Zo ja, 

hoe beoordeelt u uw eigen uitspraak dat de provincie geen pinautomaat voor gemeenten is? 

3. Bent u bereid om de reservering van het SRE van 15 mln uit de BDU na 2024 voor te financieren? 

Zo ja, waarom? Zo ja, wie draagt de kapitaallasten van deze voorfinancieringsconstructie? Zo 

nee, waarom niet?  

4. Deelt u onze mening dat het verschuiven van grote bedragen van het HOV naar de Ruit het 

realiseren van de HOV-ambities van het SRE zeer onzeker maakt? Zo nee, waarom niet? 

5. De provincie is cofinancier van het HOV-programma in Zuidoost-Brabant. Hoe beoordeelt u als 

cofinancier het besluit van het SRE om middelen aan het HOV-budget te onttrekken? 

6. Bent u in het belang van de realisatie van de provinciale HOV-ambities bereid om er bij het SRE 

op aan te dringen de besluiten om 15 mln euro bij het HOV weg te halen en 15 mln euro aan 



toekomstige begrotingsruimte niet voor het HOV te bestemmen te heroverwegen? Zo nee, 

waarom niet? 

7. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de provincie door het vervallen van de WGR-status van het 

SRE bevoegd gezag voor de mobiliteitstaken van het SRE. De provincie zal dan ook beslissen over 

de inzet van de BDU van Zuidoost-Brabant. Bent u van mening dat het SRE over het graf heen 

regeert door in de periode 2024-2028 geld uit de BDU te reserveren voor de Ruit? 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Stijn Smeulders   Statenlid PvdA  

Ingrid Oomen に Peeters  Statenlid D66 

Theo Bouwman   Statenlid GroenLinks 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statenfractie PvdA 

S.J.A.H. Smeulders 

Statenfractie GroenLinks 

T.J.J. Bouwman 

Statenfractie D66 

I.N.M. Oomen-Peeters 

 

Onderwerp 

Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde 

betreffende vragen van S.J.A.H. Smeulders van de PvdA Statenfractie, T.J.J. 

Bouwman van de GroenLinks Statenfractie en I.N.M. Oomen-Peeters van de 

D66 Statenfractie aan het college van GS inzake Verzoek SRE extra bijdrage 

Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant . 
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Datum 

18 juni 2013 
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3424717 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

G.A. Koolen  

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

(06) 55 68 66 46 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

GKoolen@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 29 mei 2013, ingekomen op 29 mei 2013, heeft u namens de 

PvdA fractie, GroenLinks fractie en D66 fractie op grond van het Reglement 

van Orde voor Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.Heeft u inmiddels een formeel verzoek van het SRE ontvangen om uw bijdrage aan de Ruit 

met 10 mln euro te verhogen?. 

 

Antwoord: Nee, een dergelijk verzoek is niet ontvangen. 

 

2.Heeft u de intentie om de SRE een extra bijdrage van 10 mln euro uit de BDU voor 

Noordoost-Brabant toe te kennen om het gat in de begroting van de Ruit te dichten? Zo ja, 

waarom? Zo ja, hoe beoordeelt u uw eigen uitspraak dat de provincie geen pinautomaat voor 

gemeenten is?. 

 

Antwoord: Nee, wij hebben deze intentie niet. Ten aanzien van dit deel van de 

regionale bijdrage (10 mln. uit de BDU voor Noordoost-Brabant) heeft de 

voorzitter in de stuurgroep Brainport Oost aangegeven dat wij dit niet kansrijk 

achten.  
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3.Bent u bereid om de reservering van het SRE van 15 mln uit de BDU na 2024 voor te 

financieren? Zo ja, waarom? Zo ja, wie draagt de kapitaallasten van deze 

voorfinancieringsconstructie? Zo nee, waarom niet?  

 

Antwoord: Nee, wij zijn van mening dat het SRE hiervoor de eigen middelen 

moet aanwenden.  

 

 

4.Deelt u onze mening dat het verschuiven van grote bedragen van het HOV naar de Ruit het 

realiseren van de HOV-ambities van het SRE zeer onzeker maakt? Zo nee, waarom niet?. 

 

Antwoord: Nee, wij delen uw mening niet. De HOV-ambities blijven overeind, 

maar worden in een ander tempo gerealiseerd. De financiering van HOV komt 

voor een groot deel ook van gemeenten. Door forse bezuinigingen bij 

gemeenten kunnen de HOV-ambities niet binnen de geplande termijn worden 

gerealiseerd. Dit staat los van de ontwikkeling Brainport Oost. 

 

 

5.De provincie is cofinancier van het HOV-programma in Zuidoost-Brabant. Hoe beoordeelt u 

als cofinancier het besluit van het SRE om middelen aan het HOV-budget te onttrekken?. 

 

Antwoord: De provincie cofinanciert twee deelprojecten van de HOV2-as voor 

een bedrag van € 10 mln.; er is geen sprake van cofinanciering op 

programmaniveau. Aan het project HOV 2 worden geen middelen onttrokken. 

Voor de overige HOV-projecten zijn momenteel geen provinciale middelen 

beschikbaar. 

 

 

6.Bent u in het belang van de realisatie van de provinciale HOV-ambities bereid om er bij het 

SRE op aan te dringen de besluiten om 15 mln euro bij het HOV weg te halen en 15 mln 

euro aan toekomstige begrotingsruimte niet voor het HOV te bestemmen te heroverwegen? Zo 

nee, waarom niet?. 

 

Antwoord: Nee, allereerst is het SRE bevoegd om zelf die heroverweging te 

maken. De  € 15,0 mln. die door de regio onttrokken wordt aan de toekomstige 
begrotingsruimte na 2024 heeft geen specifiek HOV-label. Deze BDU is breder 

inzetbaar dan alleen HOV. 
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7.Naar alle waarschijnlijkheid wordt de provincie door het vervallen van de WGR-status van 

het SRE bevoegd gezag voor de mobiliteitstaken van het SRE. De provincie zal dan ook 

beslissen over de inzet van de BDU van Zuidoost-Brabant. Bent u van mening dat het SRE 

over het graf heen regeert door in de periode 2024-2028 geld uit de BDU te reserveren voor de 

Ruit?. 

 

Antwoord: De BDU-middelen voor grote infrastructurele projecten worden 

vrijwel altijd over meerdere jaren gespreid. Het langjarig plannen, reserveren 

en sparen van bijdragen is daarmee onvermijdelijk. Zoals de Minister een 

MIRT-periode kent die over de regeerperiode gaat, geldt iets dergelijks ook 

voor andere overheden. Ondanks het voornemen om de WGR+ status in 2014 

of 2015 te laten vervallen, is het voor het SRE niet mogelijk om grotere 

infraprojecten slechts binnen deze periode te plannen. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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