Provinciale Staten
Vragen van het statenlid M.J.J. Janssens (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 074.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake verlenging infrastructuurfonds van 2028 naar 2030

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 14 april 2016)
1.

Is het college het eens met het CDA
1.
dat juist in Zeeland extra investeringen
nodig zijn, en dat deze kunnen zorgen
voor een versterking van de economische infrastructuur?

Investeringen in de Zeeuwse infrastructuur
ter verbetering van de interne en externe
bereikbaarheid zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Met recent uitgevoerde en
nog lopende projecten (N57, N61, N62,
Nieuwe Sluis Terneuzen) zijn en worden
op dit punt grote stappen gezet. Hoewel
het hoofdwegennet in grote lijnen op orde
is, zijn er zeker nog ambities waarvoor een
extra investeringsimpuls welkom is.

2.

Is het college bekend welk deel van dit 2.
Infrastructuurfonds ter beschikking
komt voor investeringen in de
Zeeuwse infrastructuur?

Er is in het infrastructuurfonds geen bedrag
dat voor Zeeland is geoormerkt. De afweging voor investeringen vindt op nationaal
niveau plaats op basis van knelpunten.
Daarbij speelt o.a. (verwacht) reistijdverlies
een rol. Elk jaar wordt een begroting gemaakt voor het infrastructuurfonds. De
financiering van projecten wordt vastgelegd
in het Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport (MIRT) en heeft nu een horizon tot 2028.

3.

Is het college bereid actief te lobbyen
bij dit en volgende kabinetten om een
redelijk deel van deze € 10 miljard te
kunnen investeren?

Ja. Dat gebeurt via het jaarlijks bestuurlijk
overleg MIRT alsmede actief lobbyen door
de Zeeuwse lobbyist. Kanttekening is dat
over de verlenging van het infrastructuurfonds nog besluitvorming moet plaatsvinden. Verwachting is dat dit komend najaar
zal gebeuren.

4.

Kan het college aangeven welke pro4.
jecten het zou willen versnellen, verbeteren dan wel uitvoeren met extra geld
uit het Infrastructuurfonds?

3.

Een project waar we dit jaar samen met de
Provincie Zuid-Holland tijdens het bestuurlijke overleg MIRT op willen inzetten is verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N59 van Zierikzee naar het
Hellegatsplein. Daarnaast hebben we ambities om de spoorinfrastructuur in de
Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone te verbeteren.
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