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Middelburg, 12 december 2017
Geachte voorzitter,
Vorige week woensdag 6 december heeft het jaarlijkse bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma
infrastructuur, ruimte en transport) plaatsgevonden tussen Rijk en regio. Namens het Rijk waren drie
bewindspersonen aanwezig, de ministers van l&W en BZK en de staatssecretaris van l&W Zeeland werd
vertegenwoordigd door gedeputeerde Harry van der Maas.
Over twee Zeeuwse onderwerpen is tijdens dit overleg gesproken:
Mobiliteitsuitdagingen in dunbevolkte gebieden: In nauwe samenwerking tussen Rijk, regio en
stakeholders wordt een regionale strategie ontwikkeld, ten behoeve van het bereikbaar houden van
voorzieningen en - daarmee - het aantrekkelijk houden van Zeeland als woon-, leef- en
vestigingsregio (sociale en economische meerwaarde). Het Rijk zal daarbij een regionale pil ot
ondersteunen op het gebied van grensoverschrijdend OV en Mobility as a Service (MaaS), met als
doel dat reizigers in grensgebieden in de toekomst gemakkelijk en met één vervoersbewijs kunnen
reizen.
Voor de N59 bekostigt de regio (Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en gemeente
Schouwen-Duiveland) maatregelen voor doorstroming en duurzaamheid, en draagt daarnaast bij
aan de verkeersveiligheidsmaatregelen. De regionale bijdrage is € 10,4 miljoen. Het Rijk stelt € 5
miljoen ter beschikking voor de verkeersveiligheid. De effecten van de getroffen maatregelen op
verkeersveiligheid en doorstroming worden gemonitord. Rijk en regio hebben afgesproken dat een
verbreding van de verbinding alleen aan de orde kan zijn als de noodzaak daarvoor uit de N ationale
Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt.
Een aantal andere zaken zijn niet besproken maar konden als hamerpunt worden afgehandeld, zoals
buisleidingen (Smart Delta Resources), de Corridoraanpak Rotterdam Antwerpen, de Spoorzone Kanaal
Gent Terneuzen en het voorbereiden van een Grenslandagend a met Vlaanderen.
Alle besluitpunten kunt u terugvinden in de bijgevoegde MIRT-besluitenlijst.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: MIRT-besluitenlijst.
Provinciehuis

Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postbus 6001
4330 LA Middelburg

0118-63 10 11
www,zeeland.nl

KvK 20168636
IBAN NL08 BNGH 0285010557

