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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 17.30u. Hij meldt dat dhr. Surink geen lid meer is 
van de commissie namens 50PLUS. De fractie zoekt nog naar een vervanger. Hij verzoekt 
mw. Traag om het vooraf ingediende rondvraagpunt van D66 te beantwoorden. D66 con-
stateert dat de provincies Gelderland en Overijssel werken aan een strategie voor de inzet 
van de Structuurfondsen 2014 - 2020. ERAC adviseurs heeft in opdracht van de twee 
provincies een zgn. Smart Specialisation Strategy opgesteld. De fractie vraagt naar de 
stand van zaken, de inzet voor de komende periode en de mogelijkheid op het ERAC-
rapport in te zien. 
De PvdDieren vraagt waarom mw. Traag met ambtenaren naar Denemarken vliegt om zich 
daar te laten informeren over projecten rond energietransitie. Daarnaast wil de fractie meer 
informatie over de in de mededelingenbrief gemelde experimenteerrruimte in grondwater-
wingebieden. 
Mw. Traag (GS) antwoordt dat Denemarken enkele projecten heeft waar veel van te leren 
valt en vliegen naar Denemarken de goedkoopste optie is. De risico’s voor grondwater is 
juist onderwerp van de experimenteerruimte en uiteraard wordt erop toegezien dat de 
kwaliteit van het water niet in gevaar komt. Wat betreft de Smart Specialisation Strategie is 
er een 80% ambtelijke versie gereed. Hierop komt nog een ambtelijke reactie van het 
Ministerie van EZ. In februari 2013 is een definitieve versie gereed, die dan ook voor PS 
beschikbaar is. GS willen in de strategie inzetten op de Topsectoren met een accent op een 
cross-over tussen de sectoren en bijvoorbeeld de maakindustrie. 
 

2. Spreekrecht
Van de volgende insprekers is de bijdrage opgenomen bij dit verslag: 
• Dhr. Van Helvoort, bewoner van Burg. Willemsestraat te Dieren over de Traverse; 
• Dhr. Van Daalen te Dieren over de parkeergarage NS-station in relatie tot Traverse 

Dieren; 
• Dhr. Ottevanger namens Gezamenlijke Belangenorganisaties over Traverse Dieren; 
• Dhr. Paul namens Stichting Spankerenseweg over Traverse Dieren; 
• Dhr. Zijlstra te Dieren over Traverse Dieren; 
• Dhr. Duijnhouwer, namens de raad van Nijkerk over knooppunt Hoevelaken; 
• Dhr. Reijnen namens Gelderse Natuur- en Milieufederatie en namens Geldersch 

Landschap over Knooppunt Hoevelaken. 
 
Dhr. Teunissen spreekt in over de handhaving bij bedrijf Schotpoort in Eerbeek. Zijn bij-
drage vindt u terug in het Stateninformatiesysteem onder PS2012-939, pagina 2. 
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Dhr. Maier spreekt namens ondernemersplatform Buren over digitale bereikbaarheid. Hij 
vraagt aandacht voor de digitale bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Glasvezel is voor 
ondernemers van levensbelang. Hij vraagt de provincie om de aansluiting op het landelijke 
glasvezelnetwerk financieel mogelijk te maken. Dit is namelijk voor kleine ondernemers 
alleen niet op te brengen. 
Dhr. Nugteren spreekt over digitale bereikbaarheid en wil het belang van glasvezel voor 
ondernemers onderstrepen. Hij constateert dat Nederland achter loopt en dat dit probleem 
nog onvoldoende wordt onderkend. Coax is niet gelijkwaardig aan glasvezel. 

3. Vaststelling agenda (PS2012-895) en inventarisatie rondvraagpunten
De commissie voegt aan de agenda toe: Agendaverzoek PVV: N18, roekenkolonie bij 
Hupsel (PS2012-915). 

4. Vaststelling verslag van de vergadering van 24 en 31 oktober 2012 met afsprakenlijst 
(PS2012-802) 
De commissie stelt het verslag ongewijzigd vast. De commissie voert afspraken 33, 50, 52, 
60, 63, 67 en 70 van de lijst af. De PvdDieren kondigt een agendaverzoek aan voor notitie 
PS2012-851. 
 

5. Revitalisering en herstructurering Bedrijventerreinen Oost-Achterhoek (PS2012-817) 
De ChristenUnie vraagt of GS anticiperen op bevolkingskrimp. 
De PvdA vraagt of GS aandacht kunnen geven aan mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt en de jeugdwerkloosheid. 
Het CDA vraagt of de cofinanciering vanuit gemeenten onder druk komt te staan. 
De PVV vraagt waarom bij de Voorjaarsnota minder geld was begroot dan nu wordt 
gevraagd. Is het budget nu wel toereikend? Hoeveel terreinen zijn er al uitgegeven? 
GroenLinks vraagt naar de omvang van het fonds decentralisatie uitkering bedrijven-
terreinen. Op welke manier houden GS bij de herstructurering rekening met duurzaamheid? 
Mw. Bieze (GS) zal schriftelijk terugkomen op de gestelde vragen. Ten tijde van de 
Voorjaarsnota was er nog onvoldoende zicht op de uitgaven maar de uitgaven passen wel 
binnen het beleid en het budget. GS anticiperen op de krimp, juist door mensen aan het 
werk te houden op geherstructureerde bedrijventerreinen. Niettemin wordt er constant 
gemonitord en het beleid zo nodig aangepast. Arbeidsmarktbeleid is een taak voor de 
betrokken gemeenten en de provincie kan lastig moeilijk opleggen. Ze zal kijken op welke 
manier dit kan worden meegenomen. Er is bij revitalisering altijd oog voor duurzaamheid. 
De voorzitter constateert dat de vragen beantwoord kunnen worden via een mede-
delingenbrief. De commissie adviseert PS om dit voorstel als hamerstuk te behandelen. 
 

6. Digitale bereikbaarheid (PS2012-852)
Van de volgende insprekers is de bijdrage als bijlage opgenomen bij dit verslag: 
• Dhr. Salomons namens Reggefiber; 
• Dhr. Van Winkoop namens initiatiefgroep Glasvezel in het buitengebied; 
• Mw. Te Dorsthorst namens VKK-FDG; 
• Dhr. Heinink namens Greenet.

De VVD vindt dat breedband behoort tot de innovatieportefeuille en bepleit het onder-
brengen van dit dossier bij gedeputeerde Traag zodat breedband integraal bij andere inno-
vatieonderwerpen kan worden betrokken. De fractie wil dat de provincie ambitieus is, maar 
niet op de stoel van de markt gaat zitten. De fractie bepleit dat de provincie ambtelijke 
capaciteit vrijmaakt en start met een “coördinatie en actie cel breedband” met voldoende 
mandaat. Deze cel kan inventariseren wat er allemaal aan glasvezel en mantelbuizen in de 
Provincie ligt, waarmee een dynamische database kan worden gemaakt. Vervolgens kan 
worden geïnventariseerd welke andere organisaties behoefte aan uitrol van breedband 
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hebben (denk hierbij aan ProRail, Aliander, Waterschappen, KPN e.d.). Deze inventarisatie 
en database kan de provincie vervolgens gebruiken voor het maken van een actief en 
dynamisch plan van aanpak gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• Laat ontwikkelingen starten op de schaal van gemeentes en geef deze hierbij een 

sturende rol. Geef aan een coöperatieve aanpak de voorkeur; 
• Streef bij de uitrol van breedband naar co-use ter beperking van de financiële last; 
• Start een (aan de actie cel gekoppelde) kennispool m.b.v. de HAN en de RU Nijmegen; 
• Onderzoek het oprichten van een Gelders consortium voor aanleg door Oost NV; 
• Laat bij elke Provinciale activiteit waarbij grond verzet wordt vanaf nu direct ook 

mantelbuizen leggen en neem dit op in de (openbare) database; 
• Maak bij ondersteuning uitsluitend, maar wel maximaal, gebruik van revolverende 

fondsen en houdt hierbij de commerciële termijn van 5 tot 7 jaar aan; 
• Laat het college de “Haagse contacten” gebruiken voor het wegnemen van blokkades in 

wet- en regelgeving. Durf “outside the box” te denken; 
• Leg direct een link met de gewenste realisatie van “smart grids” bij energie transitie; 
• Onderzoek het gebruik van Euregionaal en Europees geld bij de uitrol. 
Provincie Gelderland is geen probleemeigenaar, maar moet zich wel probleemverant-
woordelijk voelen. Door de inzet van revolverend geld kan breedband min of meer budget-
neutraal worden uitgerold. De VVD ziet deze notitie als basis voor een plan van aanpak en 
wil dat de provincie start met actief aanjagen en coördineren. 
De PvdA vraagt waarom dit beleid uit het innovatiebudget wordt gefinancierd. Waarom 
moet dit revolverend als er wellicht sprake is van marktfalen? Uitgangspunt is dat iedereen 
toegang heeft tot breedband, op welke manier dan ook. De provincie mag meer ambitie 
tonen en het beleid moet snel worden gerealiseerd. 
Ook het CDA staat open voor meer ambitie, eventueel ook financieel. Uit de pilots blijkt dat 
het kennisniveau over breedband moet worden vergroot. Juist hier moeten middelen revol-
verend worden ingezet. Komt de provincie in aanmerking voor Europese co-financiering? 
De fractie ziet 2013 als voorbereidingsjaar zodat breedband in 2014 een vliegende start kan 
maken. 
De PVV vraagt of GS breedband een nutsvoorziening vinden. Is hier sprake van mogelijke 
staatssteun? Is plattelandsontwikkeling niet een taak voor het Rijk? Wat is de inschatting 
van GS van de bijdrage van de provincie in relatie tot de bijdrage van andere actoren? 
Kunnen de gelden voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hiervoor worden ingezet? 
De SP onderkent de problematiek en ziet een taak voor de provincie bij de aanleg van de 
(digitale) infrastructuur. Een goede afweging is moeilijk te maken omdat voldoende inzicht in 
de techniek ontbreekt. 
D66 wil de focus eerst op de aansluiting van bedrijventerreinen. Deze ontsluiting kan 
vervolgens dienen als backbone voor de rest van de samenleving. Hebben GS vertrouwen 
in de markt of is er sprake van marktfalen? GS hebben te veel vertrouwen in de mogelijk-
heid van gemeenten om bij te dragen. Er is een apart revolverend fonds nodig en GS 
moeten spoedig concrete maatregelen formuleren. 
GroenLinks ondersteunt de strategie van GS. Wat is de reactie van GS op de inspraak van 
Greenet? Wat is de relatie met energietransitie? Kan de aanleg van breedband als voor-
waarde worden gesteld bij de herstructurering van bedrijventerreinen? 
De ChristenUnie ziet dit als een nutsvoorziening. Breedband is nodig om in te spelen op de 
aanstaande krimp. De fractie steunt de lijn van GS. 
De SGP vraagt waarom de investering revolverend moet en of er Europese cofinanciering 
beschikbaar is. Wat zijn de mogelijkheden voor een draadloos netwerk? 
De PvdDieren geeft de prioriteit aan energietransitie boven breedband. Is het opschalen 
naar NGA in het landelijk gebied wel echt nodig? Welk probleem wordt er nu concreet mee 
opgelost? De fractie vindt dit geen nutsvoorziening. 
Dhr. Van Dijk (GS) antwoordt als volgt: 
• De Europese Commissie vindt de aanleg van een NGA-netwerk van belang en dat 

nemen GS over. Gelderland moet klaar zijn voor 2020 en oppassen niet op achterstand 
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te raken. Volgens de informatie die GS hebben is draadloos in het buitengebied niet 
overal een permanente oplossing; 

• Breedband is geen nutsvoorziening volgens de Europese Commissie en de Neder-
landse regering. Dit hebben GS te volgen mede in het licht van de regels rond staats-
steun; 

• Alleen met betrekking tot de witte gebieden kunnen GS initiatieven ondernemen. 
Overige gebieden moeten aan de markt worden overgelaten. Ook willen GS de kennis 
over breedband vergroten en daarmee de bereidheid tot investeren; 

• GS hebben veel suggesties van de VVD en overige pragmatische suggesties al overge-
nomen; 

• GS willen de toegang tot breedband op die bedrijventerreinen die geen toegang hebben 
financieel mogelijk maken via revolverende middelen. De economische terugverdientijd 
is rond de zeven jaar; 

• Uiteraard kijken GS naar een mogelijke aanspraak op Europese middelen, waarbij dan 
ook de vraag aan de orde is hoe zich dit verhoudt tot het revolverend karakter van de 
provinciale middelen; 

• Er zit al veel ambitie in het beleid, maar er zijn ook financiële beperkingen. 2013 moet 
een ‘lerend jaar’ worden. Mocht het jaar 2013 succesvol verlopen, komen GS bij PS 
terug over het financiële vervolg. Mochten PS meer middelen beschikbaar willen stellen 
voor breedband, zullen zij ook moeten aangeven waar dat uit moet worden gefinan-
cierd; 

• GS gaan zelf over hun portefeuilleverdeling en zij hebben niet het voornemen dit te 
wijzigen. Breedband is niet alleen een innovatievraagstuk; 

• Als mocht blijken dat de provinciale voorzieningen voor het beantwoorden van vragen 
onvoldoende blijken te zijn, zullen GS dit heroverwegen. 

De VVD beraadt zich op agendering in PS. De voorzitter constateert dat de overige fracties 
de notitie verder voor kennisgeving aannemen. 

7. Informerende notitie reconstructie knooppunt Hoevelaken: regionale wensen 
(PS2012-797) 
Van de volgende insprekers is de bijdrage als bijlage bij dit verslag gevoegd:  
• Mw. Ramsbotham namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar; 
• Dhr. Van der Woerd namens de raad van Nijkerk. 
 
Dhr. Schreuder spreekt in namens Overbos Recreatie. Zijn recreatiepark heeft veel last van 
geluid en dit zal door uitbreiding van de A28 aan Hoevelakense kant (zie kaartje in de 
insprekersbijlage) erger worden. Hij voorziet een faillissement als er niets gebeurt. 
Recreëren bij 70dB is voor de meeste mensen geen optie. Hij bepleit een financiële bijdrage 
aan maatregelen. 
 
Mw. Bieze (GS) meld dat de ondertekening van BOK2 in april zal plaatsvinden, zodat voor-
stellen voor regionale wensen eerst aan PS en aan betrokken gemeenteraden kan worden 
voorgelegd. De druk is dus iets van de ketel. 
De PVV is op zich akkoord met het standpunt van GS. De fractie vraagt waarom er wel aan 
Amersfoortse kant een geluidsscherm is geplaatst. 
D66 vindt het niet verstandig om als provincie bovenwettelijke maatregelen te financieren in 
verband met een precedentwerking in het kader van wet Swung. Wel moeten GS zich hard 
maken bij het Rijk om meevallers in te zetten voor dit soort maatregelen. 
Het CDA vraagt wat de gevolgen zijn van de extra bezuiniging van € 250 miljoen op 
infrastructuur. Ook zijn er op 7 november door RWS nieuwe gegevens gepresenteerd. Deze 
informerende notitie is dus al weer deels achterhaald. De fractie constateert dat Hoevelaken 
ook de zegeningen moet tellen: de bereikbaarheid vanaf de A1 is geregeld mede met steun 
van de provincie. De fractie heeft de indruk dat hier sprake is van een unieke situatie. Is er 
dan wel sprake van een precedentwerking? Niettemin is het wel een Rijksproject en is er 
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niet op per definitie een provinciale rol. Het CDA verzoekt om een vervolgnotitie in de 
aanloop naar de ondertekening van BOK2. 
De PvdDieren vindt dat er wat moet gebeuren. Maatregelen kunnen eventueel worden 
gefinancierd door een verhoging van de opcenten.  
De VVD constateert dat de plaatsing van schermen aan Amersfoortse kant te verklaren is 
vanuit de normen die gelden voor nieuwbouw. Dit komt natuurlijk voor andere bewoners 
raar over. RWS zullen maatregelen nemen boven 65 dB. Op zich kan de fractie zich vinden 
in het standpunt van GS, maar er is wel een erg zware belasting voor dit gebied. In die zin is 
er wellicht sprake van een unieke situatie. De fractie kan zich voorstellen dat de provincie 
bijdraagt aan geluidsbeperkende maatregelen binnen het budget van € 6,25 miljoen dat al is 
begroot. 
De PvdA steunt GS maar deelt de zorg uit het gebied. De fractie wil de meest recente 
gegevens en constateert dat problemen in dit project stapsgewijs worden opgelost. 
De ChristenUnie vraagt waarom de gedeputeerde eerder heeft laten doorschemeren dat 
de provincie Gelderland hetzelfde zou bijdragen als de provincie Utrecht en er nu slechts 
sprake is van € 5 miljoen voor de ontsluiting? De fractie vindt dat er hier sprake is van een 
unieke situatie en daarmee van een uitzondering op de uitgangspunt dat de provincie geen 
bovenwettelijke bijdrage moet geven. 
De SGP constateert dat er sprake is van een cumulatie van geluid. Er is een groot 
leefbaarheidsprobleem. De fractie heeft in het verleden al gepleit voor een zelfde bijdrage 
vanuit Gelderland als de provincie Utrecht. De fractie overweegt om begin 2013 een 
agendaverzoek in te dienen om GS kaders mee te geven voor BOK2. Een hogere 
provinciale bijdrage aan de oplossing van het probleem is voor de SGP bespreekbaar. 
GroenLinks sluit zich aan bij de ChristenUnie.  
De SP sluit zich aan bij ChristenUnie en SGP. 
Mw. Bieze (GS) antwoordt dat de uitspraak over eenzelfde bijdrage als de provincie Utrecht 
in een andere context is gedaan. Het Rijk is tegemoetgekomen aan enkele regionale 
wensen. De Wet Swung gaat uit van saneringsplannen bij een geluidsbelasting van 65dB of 
meer. Het Rijk verwacht hier aan te voldoen onder andere door het gebruik van dubbellaags 
zoab. GS willen een precedentwerking voorkomen, zeker gezien het beschikbare budget 
voor het beperken van geluidsbelasting op provinciale wegen. Dat totale budget is al minder 
dat de enkele financieringsvraag vanuit Hoevelaken. Als PS niettemin hieraan tegemoet 
willen komen, zullen zij ook de financiering moeten aangeven. PS hebben immers al eerder 
uitgesproken meevallers in eerste instantie te willen besteden aan de ontsluiting van H2O. 
De gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur zijn nog niet duidelijk, maar kunnen 
ook hier van invloed zijn. Ze zal begin 2013 met een voortgangsnotitie komen om het 
probleem op het punt van geluid scherper in beeld te brengen (afspraak 72) en in de 
tussentijd met de gemeente praten over de inzet van de door hen toegezegde € 1 miljoen. 
De voorzitter constateert dat GS een voortgangsnotitie hebben toegezegd. Op basis 
daarvan kan de SGP een Statendebat aanvragen. 
 

8. Agendaverzoek PVV: N18, roekenkolonie bij Hupsel (PS2012-915)
De PVV vindt de N18 van groot belang en vraagt naar de gevolgen van de ontdekte 
roekenkolonie. RWS lijkt apatisch te handelen. Hoe anticiperen GS hier op? De fractie wil 
geen natuurcompensatie in de vorm van een strook langs de N18. Dit kan in de vorm van 
agrarisch natuurbeheer. 
Mw. Bieze (GS) antwoordt dat het hier gaat om een ‘mobiele roekenkolonie’, i.e. een 
kolonie die zich nog niet definitief op deze plek heeft gevestigd. Daarom verwacht RWS 
geen problemen bij de realisatie. GS zijn hier niet het bevoegd gezag, want de N18 is een 
Rijksweg. Er zijn bijeenkomsten om de natuurcompensatie te realiseren en daarbij worden 
ook agrariërs betrokken. 
De PVV wil dat GS een proactieve rol spelen naar RWS. 
De VVD en SGP spreken hun tevredenheid uit met de GS-reactie. 
Mw. Bieze (GS) volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal de ervaringen die de provincie 
heeft met Lochem delen met RWS. Maar de provincie is niet eerstverantwoordelijk. 
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De voorzitter sluit het debat hiermee af. 
 

9. Werkbezoeken 
De voorzitter constateert dat de bijeenkomst over revolverende middelen niet op 30 januari 
kan plaatsvinden. Dit zal  op 16 januari moeten gebeuren. 
 

10. Rondvraag 
Dhr. Van der Veer (PvdDieren) constateert dat Syntus wijzigingen in de dienstregeling 
heeft aangekondigd. Deze wijziging heeft bijvoorbeeld voor inwoners van de Apeldoornse 
wijk de Maten grote gevolgen, die sommige reizigers het equivalent van twee vakantie-
dagen per jaar kost. Hoe zijn de reizigers bij deze wijziging betrokken, en is er een bere-
kening hoeveel de reisduur van de reizigers in verschillende delen van het vervoersgebied 
verslechtert/verbetert? 
Mw. Bieze (GS) zal deze vraag schriftelijk beantwoorden. 
Dhr. Plug (ChristenUnie) vraagt of het college met oog op een eventuele bespreking in de 
commissievergadering van januari een notitie wil voorbereiden over de realisatie van station 
Barneveld–Zuid en daarin ingaan op onderstaande punten:
Al geruime tijd zijn de Provincie Gelderland, gemeente Barneveld en ProRail met elkaar in 
gesprek over de realisatie van een nieuw station op de Valleilijn te weten Barneveld-Zuid. 
Inmiddels staat er wat ruimtelijke ordening-betreft niets meer in de weg om betreffend 
station te realiseren. ProRail had de opening van het station Barneveld-Zuid in eerste 
instantie tot 2014-2015 uitgesteld vanwege de vermeende noodzaak van dubbelspoor bij 
Barneveld-Noord, echter dat is nu niet meer relevant. Het is nu noodzakelijk om op zo’n 
kortst mogelijke termijn te komen tot realisatie van station Barneveld-Zuid. Nieuwbouwwijk 
Veller 1 is gerealiseerd, VMBO school “De Meerwaarde” is inmiddels al een jaar open. 
Regelmatig worden huizen in nieuwbouwwijk Veller 2 opgeleverd en medio september 2013 
opent het Van Lodenstein College ook haar deuren in Barneveld- Zuid. Veel bewoners, 
scholieren en leerkrachten zijn nu nog voor het openbaar vervoer aangewezen op station 
Barneveld-Centrum waardoor beoogde reizigers van de Valleilijn nu nog met de auto blijven 
reizen in plaats van met de trein en/of zich genoodzaakt zien diverse overstappen te maken. 
De werkelijke realisatiedatum van het nieuwe station Barneveld-Zuid wordt telkens opge-
schoven. Onduidelijk is wie hierin nu daadwerkelijk de regie heeft. De provincie Gelderland 
en vervoerder Connexxion willen graag op de hele Valleilijn vier keer per uur een trein laten 
rijden. Daar rijdt nu nog twee keer per uur een trein. Om de kwartierdienst mogelijk te 
maken moeten er verschillende maatregelen genomen worden zoals de aanleg van een 
stuk dubbelspoor vanaf station Lunteren richting Barneveld Zuid. In het lenteakkoord van 
mei 2012 heeft het kabinet 25 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor opwaardering 
van vier regionale spoorlijnen waaronder de Valleilijn. 
Bij de ChristenUnie fractie leven veel vragen rond bovenstaande. Zoals:  
- Wie heeft nu de daadwerkelijke regie inzake realisatie station Barneveld-Zuid? 
- Wat is de huidige actuele stand van zaken omtrent realisatie station Barneveld-Zuid? 
- Wat is de daadwerkelijke planning voor realisatie van station Barneveld-Zuid? 
- Zijn er toezeggingen gedaan aan Connexxion inzake operationeel zijn van het station?   
- Welke mogelijkheden zijn er om het proces van realisatie station Barneveld-Zuid te 

versnellen? 
- Wat zijn de technische mogelijkheden van een noodperron, wat zijn hiervan de kosten 

en binnen welke termijn zou deze gerealiseerd kunnen worden? 
25 miljoen Lenteakkoord 
- Welke voorbereidende werkzaamheden heeft het college inmiddels getroffen om de 

kwartierdienst op de Valleilijn richting Lunteren mogelijk te maken? 
Op welke termijn en met welke plannen voor de Valleilijn komt  het college naar Provinciale 
Staten om gebruik te maken van de rijksmiddelen voor 2013 welke in het Lenteakkoord zijn 
gereserveerd voor regionale spoorlijnen in Gelderland? 
Mw. Bieze (GS) zegt toe hier schriftelijk op te antwoorden.  
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11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 

Arnhem, 3 december 2012 - zaaknr. 2012-000412
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Afsprakenlijst Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) 
Bijlage bij het verslag van de vergadering van 28 november 2012  
 
Nr. Datum 

afspraak 
Afspraak Uitvoering 

door 
Datum uitvoering

41. 18-4-2012 
(MIE) 

Verkenning naar mogelijke 
locaties Railopstappunt 

Ged. Bieze Eind 2012 

44. 25-4-2012 (PS) Lange termijnverkenning 
spoorlijn Arnhem – 
Winterswijk 
GS zullen in het najaar 
2012 met nadere voor-
stellen komen en nemen 
daarbij de strekking van 
M28 mee. 

Ged. Bieze November/december 
2012 

65. 26-9-2012 (PS) Vorming RUD’s
GS zeggen toe PS op de 
hoogte te houden van de 
implementatie op het punt 
van de verschillende 
communicatievormen die de 
RUD’s kiezen 

Ged. Bieze PM 

66. 26-9-2012 (PS) Novio Tech Campus 
Nijmegen 
GS zeggen toe om op 
termijn met een effectme-
ting te komen en lichten in 
de commissie toe op welke 
manier ze dat gaan doen 

Ged. Traag PM 

68. 31-10-2012 
(MIE) 

PS worden geïnformeerd 
over het verband tussen de 
verschillende projecten 
binnen het beleid rond 
energietransitie 

Ged. Traag Inmiddels is een 
bijeenkomst hierover 
gepland op 16 januari 
a.s. 

69. 31-10-2012 
(MIE) 

GS zullen inventariseren 
wat de stand van zaken is 
met betrekking tot de 
handhaving van de plicht 
om energiebesparende 
maatregelen door te voeren 

Ged. Traag PM 

71. 7-11-2012 (PS) Begroting 2013 en meerja-
renbegroting 2013 - 2016 
van het Fonds nazorg 
stortplaatsen Gelderland 
GS zullen doorrekenen wat 
de consequenties zijn van 
het stoppen van belasting-
heffing en zeggen toe de 
commissie hierover te 
informeren. 

Ged. Traag PM 

72. 28-11-2012 
(MIE) 

Voortgangsnotitie 
knooppunt Hoevelaken 

Ged. Bieze Begin 2013 

(73.)     
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Biijlage bij verslag commissie MIE 28 november 2012 
 
Antwoord op rondvraag dhr. Plug (ChristenUnie) 
1. Wie heeft de regie inzake realisatie van station Barneveld-zuid? 

Antwoord: de gemeente Barneveld is opdrachtgever. ProRail is opdrachtnemer. Ministerie I 
en M en provincie Gelderland zijn permanent betrokken i.v.m. de cofinanciering. De 
provincie Gelderland heeft in 2008 een subsidie van € 1,6 miljoen verleend voor de realisatie 
van dit station (uit oude HOV-middelen). 

 
2. Wat is de actuele stand van zaken? 

Antwoord: ProRail heeft in oktober 2012 een Voorontwerp opgeleverd.  In 2013 wordt een 
definitief ontwerp opgesteld. Begin 2014 start de aanbesteding voor de realisatie (gunning 
medio 2014). Daarna vindt de daadwerkelijke bouw plaats (oplevering  voorzien voorjaar 
2015). Redenen dat realisatie station naar achteren is geschoven zijn onder meer de extra 
wensen van provincie en vervoerder (station Barneveld-zuid 4 maal per uur bedienen i.p.v. 
de oorspronkelijke 2 maal per uur leidt tot toevoeging van een keervoorziening en dus extra 
complexiteit in ontwerp) en de wens van Barneveld voor een compact stationsgebouw 
(waarbij problematiek van eigenaarschap, inpassing en exploitatie tot vertraging heeft 
geleid). 

 
3. Wat is de planning voor realisatie? 

Antwoord: de realisatie is nu voorzien in voorjaar 2015. 
 
4. Zijn er toezeggingen gedaan aan Connexxion inzake het operationeel zijn van het station? 

Antwoord: in de concessie Valleilijn staat dat station Barneveld-zuid wordt geopend en dat 
Connexxion dat station dan moet bedienen. Er is geen toezegging gedaan voor opening op 
een bepaalde datum. 

 
5. Welke mogelijkheden zijn er om te versnellen? 

Antwoord: met ProRail is gekomen tot een kritische en zo compact mogelijke planning. Er is 
door druk vanuit partijen overeengekomen om het station in voorjaar 2015 te openen (in 
plaats van najaar 2015). Er zijn geen mogelijkheden om dit proces nog meer te versnellen.  

 
6. Wat zijn de technische mogelijkheden van een noodperron en wat zijn daarvan de 

consequenties van kosten en termijnen? 
Antwoord: met ProRail zijn de mogelijkheden van een tijdelijk perron bekeken. Op dit 
moment wordt bezien of en zo ja tegen welke kosten dat mogelijk is. In verband met de dan 
ook noodzakelijke spoor- en overwegbeveiliging is de realisatie van een tijdelijk perron naar 
verwachting (te) kostbaar en tijdrovend. 

 
7. Welke voorbereidende werkzaamheden heeft het college getroffen om de kwartierdienst op 

de Valleilijn richting Lunteren mogelijk te maken? 
Antwoord: GS hebben ProRail opdracht gegeven tot een uitwerking van 2 varianten voor een 
kwartierdienst tussen Barneveld en Ede/Wageningen. Begin  2013 verwachten we een 
opgave van mogelijkheden en een eerste kostenraming van de noodzakelijke infrastructurele 
maatregelen. 

 
8. Op welke termijn en met welke plannen voor de Valleilijn komt het college naar PS om 

gebruik te maken van de Rijksmiddelen (Lenteakkoord) t.b.v. regionale spoorlijnen? 
Antwoord: in het voorjaar 2013 verwachten we voor de Valleilijn en voor de overige in het 
Lente-akkoord genoemde spoorlijnen een indicatie van noodzakelijke maatregelen en de 
daarbij behorende kosten. Er worden met ProRail en vervoerders nog enkele zogenaamde 
ontwerp-ateliers gehouden, waarbij deze maatregelen worden beschouwd. Zodra daar meer 
duidelijkheid over is, zullen wij uw Staten daarover informeren.    




















































