
Provincie Noord- Brobont

Metropoolregio Eindhoven

Wethouders Mobiliteit von de regio Zuidoost-Brobont
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Onderwerp

Beontwoording vrogen portefeuillehouders-overleg Mob¡liteit von Z moort 201ó

over de voormolige SRE-middelen in relotie tot het Bereikboorheidsokkoord

Geochte miinheer, mevrouw,

Noor oonleiding von de gestelde vrogen tiidens het portefeuillehouders-overleg

Mobiliteit vqn Z moorl 2O16, oongoonde de finonciële middelen die door de

provincie Noord-Brobont ziin overgenomen von het Sqmenwerkingsverbond

Regio Eindhoven (SRE) en de beschikbore middelen voor de

bereikboorheidsopgove von Zuidoost Brobont, sturen wii u deze brief.

Gevolgen ofschoffen WGR+
Als WGR+ regio hod het SRE de wetteliike verontwoordeli¡kheid om te zorgen

voor een goede bereikboorheid von en in de regio ZuidoostBrobont. Zools u

weetziin, met het ofschoffen von de WGR+ per I ionuori2Ol 5 ols gevolg von

veronderde wetgeving, olle token en bevoegdheden - inclusief finonciële

middelen - von het SRE overgegoon noor de provincie. Dot betekent dot vonof
1 ionuori 2015 de provincie wetteliik bevoegd is en derholve verontwoordeli¡k is

voor de inzet von de BDU-middelen.

Als onderdeel vqn de overgong, en zools met de nieuwe Metropoolregio
Eindhoven in 2Ol5 is ofgesproken, houdt de provincie de reeds gereserveerde

middelen von het SRE tot en met 2015 in stond. De provincie voert het BDU

bestedingsplon 2015, zools door het SRE in oktober 2014 is vostgesteld, uit

voor het ioor 2015. De verdeling von de BDU-middelen vonof 2O16 en verder

volt onder de bevoegdheid von Provinciole Stoten. Het college heeft de

verdeling von extro middelen in het BDU dekkingsplon 2016'2020 opgenomen

en oon Provinciole Stoten voorgelegd. ln het dekkingsplon is rekening gehouden

met de wetteliike verontwoordeliikheid om te zorgen voor een goede

bereikboorheid in de hele provincie.

Ove rko m e n de fi n o n cië le n idde le n
Wot betreft de finonciële middelen, doorvon komt in totoliteit circo € 155 milioen

over von het voormolig SRE noor de provincie Noord-Brobont. Hiertegenover

stoon reeds oongegone verplichtingen richting derden voor circo € 109 milioen
(exclusief de toekomstige bijdrogen oon Hermes voor de uitvoering von de OV-
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concessie in 2015 en 201ó). Deze verplichtingen ziin voornomeliik subsidies die
door het SRE ziin verleend in Zuidoost-Brobont en woor derden
ontegenzeggeliike rechten uit kunnen ontlenen. Voorbeelden ziin biidrogen oon
onder meer HOV2-proiecten (zools de HOV-corridor in Eindhoven, de HOV-liin
noor Nuenen en in Helmond) en P&R voorzieningen (zools in Deurne).

Dekkingsplon 20 I ó-2020
Om de von het SRE overgekomen wetteliike token te verrichten komt ioorliiks
circo € 43 milioen extro binnen. Hiervqn goot circo € 23 milioen noor de
uitvoering von de OV concessie voor de regio Zuidoost-Brobont. De overige
middelen ziin geïntegreerd in het dekkingsplon voor de gehele provincie.

Enkele besluiten die von belong ziin voor de regio Zuidoost-Brqbqnt:
- Tol en met 2015 heefi de regio'gespoord'voor de regionole biidroge oon

de Noordoost Corridor. De stond per I ionuori 201 6 von deze reserve is €
55,25 milioen. De gevo rmde reserve vqn € 55,75 mil b liift gereserveerd
voor regionole mob fe9 robonl, possend
binnen de filosofie die de 2l regiogemeenten in het koder von het bidbook
hebben ofgesproken.

- De beoogde biidroge von het SRE voor investeringen rondom Eindhoven
Airport ziin door de provincie in het meeriorig uitvoeringsprogrommo
opgenomen (co. € 14,5 [ilioen ¡n.1. !Y telminol bii Eindhoven Airport uit de
OV ontwikkelogendo).

- Enkele bestemmingsreserves zools voor HOV, enboor Vervoer, B
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voortvloeien vonuit reeds gemookte ofsproken door het SRE, heeft de
provincie deze bestem min gsreserves oo n gehouden.
ln het MJUP von hel SRE wos voorzien dot in de periode 2016-2028
gemiddeld ioorliiks een bedrog vqn co. € 7 milioen gespoord zou worden
voor de Noordoost Corridor. Gelet op hel bestuursokkoord wordt er vqnof
20,ló niet meer 'gespoord' voor de Noordoost Corridor. Deze middelen
worden provinciebreed ingezet, onder ondere gelobe[d oon regionole
proiecten (wooronder Nó9), Fiets en (Hoogwoordig) Openboor Vervoer.

Ter verduideli¡king is het BDU dekkingsplon 2016-2020, zoqls deze is

voorgelegd oon Provinciole Stoten, bi¡gevoegd ols biiloge.

Bereikbqorheidsokkoord Zuidoost-Brobont

ln de tweede helftvon 20.l5 hebben de provincies Noord-Brobont en Limburg -
wooronder olle gemeenten in Zuidoost-Brobont - intensief met elkoqr en met het

Riik somengewerkt om te komen tot een gedrogen pokket oon mootregelen om

de bereikboqrheid en leefboorheid in Zuid-Nederlqnd te verbeteren. Dit pokket

oon mootregelen, 'Bereikboorheid Zuid-Nederlond' genoomd, is door de
Tweede Komer bekrochtigd en bestoot uit een ochttol deelprogrommo's met een

sterke onderlinge somenhong. Door middel von odoptief progrommeren en

finoncieren worden deze lot uitvoering gebrocht.
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Een von de deelopgoven in het progrommo is het Bereikbqqrheidsokkoord

Zuidoost-Brobont: het mootregelenpokkel dot voor I iuli 201ó door de regio

wordt oongeboden oon de provincie en dot voldoet oon de in het bidbook

ofgesproken filosofie von verkeer bundelen en begeleiden noqr de robuuste

ronden en inzetten op co-modoliteit en smort mobility. Dit mootregelenpokket

moet ertoe leiden dqt de bereikboorheid in de driehoek Eindhoven-Helmond-

Veghel wordt verbeterd. Nodqt het Bereikboorheidsqkkoord Zuidoost-Brobont

door de regio is vostgesteld, wordt dit oongeboden oon Gedeputeerde Stoten

qls onderdeel vqn een brede ofweging.

Noost het bedrog dot beschikboor is voor het Bereikboorheidsokkoord Zuidoost-

Brqbqnt heeft de provincie de ombitie om €_32!l rnjþen te finoncieren in de

totole opgove Bereikboorheid Zuid-Nederlon voor de deelopgoven |TS/smort

mobility, de MIRT-Ve ing 467 Leenderheide-Zoorderheiken en het

toekomstbestendig moken von de N229.

Overige finoncierinq
De Metropoolregio Eindhoven heeft het ingezette proces in het koder vqn de
bereikbqqrheidsopgove qongegrepen om een Bereikboorheidsogendo te moken

voor de gehele regio. Hierin worden mootregelen beschreven die de
bereikboorheid in heel Zuidoost-Brobont ten goede komen. Het oongriipen von

deze mogeliikheid is een voorbeeld von goede somenwerking en kon op steun

rekenen von de provincie. Zools elke ondere regio in Noord-Brqbqnt, kon ook
de regio Zuidoost-Brobont oonsprook moken op finonciële middelen uit

verschillende provinciebrede progrommo's von de provincie, zools Fiets in de
Versnelling of de OV Ontwikkelogendo. Een gedegen en gedrogen pokket oon
regionole mootregelen die een wezenliike bi¡droge leveren oqn het verbeteren
von de bereikboorheid is doorbii von belong. Nqost de verscheidene
progrommo's is er nog de mogeliikheid om mootregelen onder te brengen in de
regionole uítvoeringsprogrommo's von de regio (woorvoor gemiddeld 50%
cofinonciering geldt).

Hopende u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brqbont,

nomens deze,

mw. M.S. Vlug,

directeur Cluster Mobiliteit en lnfro
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ln verbond mel geoulomotiseerd verwerken is dil documeni digitool ondertekend.
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