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Tijdens de vergadering van de commissie MIE van woensdag 6 februari
a.s. staat bij agendapunt 9 het onderwerp Reconstructie Knooppunt
Hoevelaken (PS2013-80) geagendeerd. Met dit agendapunt wordt
beoogd een standpunt in te nemen over een eventuele financiële
bijdrage van de Provincie Gelderland aan extra geluidsmaatregelen.
De ChristenUnie verzoekt met dit agendaverzoek voorafgaand aan eze
bespreking met elkaar eerst te spreken over de mogelijk uitstel van de
reconstructie Knooppunt Hoevelaken. Een eventueel besluit van enkele
jaren uitstel van de reconstructie kan, ons inziens, van invloed zijn op
het besluit van de provincie rond bijdrage voor extra
geluidsmaatregelen.
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) heeft tijdens een
overleg met de regio’s voorstellen voor bezuinigingen op infrastructuur
op tafel gelegd. De maatregelen zijn nodig om de
bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet te halen. Bij de
kabinetsformatie werd besloten om 250 miljoen extra per jaar op het
MIRT-projectenboek te korten. In deze bezuinigingsmaatregelen is ook
opgenomen om de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken met twee
tot vier jaar uit te stellen. Daarnaast heeft de minister ook aangegeven
er voor open te staan als regio’s vanuit eigen middelen de aanpak wil
voorfinancieren.
De ChristenUnie wil met het debatverzoek van de Gedeputeerde Staten
vernemen:
• Of de informatie rond uitstel reconstructie knooppunt Hoevelaken
juist is;
• Of Gedeputeerde Staten ook met de minister in gesprek is over dit
uitstel;
• Welk standpunt Gedeputeerde Staten hierin neemt;
• Welk advies Gedeputeerde Staten de provinciale fracties geeft om
richting eigen Haagse Fracties te ondernemen.
Vervolgens wil de ChristenUnie fractie graag met de politieke fracties in
gesprek over de vragen:
• Welke financiële mogelijkheden de provinciale fracties zien om
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken voor te financieren zodat
deze conform huidige planning kan worden uitgevoerd;
• Welke acties nemen de provinciale fracties richting eigen Tweede
Kamerfracties en is hun inzet ook om de reconstructie van
Knooppunt Hoevelaken niet uit te stellen;
• Zijn de Provinciale fracties met ons van mening dat een gezamenlijk
signaal vanuit Provinciale Staten (bijvoorbeeld door een motie)
richting de minister en Tweede Kamerfractie dat uitstel van
reconstructie Knooppunt Hoevelaken niet acceptabel is, een goed
middel zou zijn.
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