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Beste Kamerleden, 
 
Naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg MIRT en ter voorbereiding op het Kamerdebat over de MIRT, 
delen we namens onze achterban nog enkele aandachtspunten die niet meegenomen zijn in het 
Bestuurlijke Overleg, maar die noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland op peil te 
houden. We gaan in op de woningbouwambities buiten de 17 NOVEX-gebieden, de vervangings- en 
renovatieopgave, stikstof, het TEN-T netwerk, spoorgoederenvervoer én de Maaslijn. 
 
De Maaslijn 
Door de  oorlog in de Oekraïne en de verstoorde productieketens is de aanbesteding voor de Maaslijn 
ingetrokken. De Staatssecretaris geeft aan dat het project uiterlijk in 2027 opgeleverd dient te zijn. Dit is 
wederom een zware vertraging en zit de verduurzaming van het traject in de weg. Zeker ook omdat de 
opwaardering van de Maaslijn dringend noodzakelijk is om de woningbouw van diverse gebieden te 
ontsluiten, o.a. in Nijmegen. Daarom mag er dit keer geen verdere vertraging meer optreden.  
 
Omarm ook de woningbouwambities van andere regio’s 
In de 5 grootste Brabantse steden investeert het Rijk actief mee aan de schaalsprong in bereikbaarheid en 
woningbouw. Het Rijk bevestigt daarmee wat wij al langer onderschrijven: De Brabantse steden zijn van 
groot belang voor de ontwikkeling van Nederland. Hier zijn we uiterst enthousiast over. Maar onderschrijf 
ook de kansen van de daarbuiten gelegen regio’s. Zo gaat het in Zeeland om 16.000 woningen, in West-
Brabant West om 16.000 permanente en 4.000 flexibele woningen en in Limburg, waar tot 2030 een aantal 
van 26.550 woningen zal worden gerealiseerd, met nog een aanbod van een additionele 20.000 indien de 
woningmarkt daarom vraagt. Omarm deze ambitie en kijk, bijvoorbeeld via de Regiodeals, hoe win-
winsituaties kunnen ontstaan. Borg wel dat de maatschappelijke problemen, zoals netcongestie, drinkwater 
tekorten en stikstof, geen sta-in-de-weg zullen zijn om in deze woningen mensen te laten wonen.  
 
Stikstof 
Een juridisch houdbare oplossing voor de stikstofproblematiek is noodzakelijk. Het Rijk heeft 126 miljoen 
gealloceerd voor de A58 Eindhoven-Tilburg, maar het blijft onduidelijk wanneer begonnen wordt met het 
traject. Aangezien de provincie Noord-Brabant aangeeft mee te helpen met het berekenen van de 
stikstofdepositie, kan dan verondersteld worden dat het bovenaan de stikstofagenda staat? Ook vragen we 
aandacht voor de A67, A50, de A2 en de A73. Dit zijn enkele van de infrastructurele projecten die vertragen 
door gebrek aan stikstofrekencapaciteit. 
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Wij verwachten dat hier op de korte termijn vrijwel alle grote woningbouwprojecten bijkomen. Kom 
daarom met een juridisch houdbare oplossing zodat we verder kunnen met het wegwerken van de 
bouwachterstand in het land.  
 
Vervangings- & Renovatieopgave 
Het Rijk investeert de komende jaren extra in de vervangings- en renovatieopgave van haar infrastructuur. 
Toch valt het op dat de vervangings- en renovatieopgave slechts een kleine rol speelt in het BO MIRT, 
daarom vragen wij extra aandacht: 

- De V&O-opgave is niet alleen een probleem, maar biedt ook kansen indien het wordt verknoopt 
met andere beleidsdoelen. Bijvoorbeeld door het intensiveren in multimodaliteit, het niet-reizen en 
in het stimuleren van spreiden en mijden. Graag helpen we actief mee om deze kansen te 
benutten. 

- Toch gaat het ook nog vaak mis waardoor vertraging of hinder ontstaat. Veelal komt dit door 
miscommunicatie (zoals bij de Haringvlietbrug). We verwachten dat overheden en 
uitvoeringsinstanties beter met elkaar samenwerken en helderder communiceren om hinder te 
voorkomen. Daarbij bieden wij ons netwerk aan om communicatie te delen, in het vertrouwen dat 
hinder tot een minimum beperkt wordt.  

- Daarnaast hebben we enkele voorkeuren voor projecten die voorrang dienen te krijgen: 
o Haringvlietbrug; 
o Sluis Weurt;  
o Sluis Grave; 
o Aanlegsteigers Hansweert. 

 

TEN-T-netwerk 

De uitbreiding van het TEN-T netwerk is een kans voor Nederland die met beide handen aangegrepen dient 

te worden. Nadrukkelijk vragen we om de volgende zaken: 

- Zorg dat de Nederlandse input voor de revisie op tijd klaar is, en zie erop toe dat ook het Europese 

besluitvormingsproces in 2023 goed blijft doorlopen. Indien dit niet gebeurt, loopt Nederland veel 

geld mis.  

- Tot op heden ontbreken ons inziens enkele belangrijke trajecten: 

o Hamont – Weert (spoorverbinding Antwerpen – Weert - Eindhoven); 

o Antwerpen – Roosendaal; 

o Wilhelminakanaal Loven – Tilburg (die ook beschikbaar dient te komen voor Klasse IV-

schepen) 

 

Spoorgoederenvervoer 
Tot slot staan we stil bij het spoorgoederenvervoer. De financiering voor het rangeerstation Lage Zwaluwe 
voor 740 meter goederentreinen zal de multimodale en intermodale bereikbaarheid van Zuid-Nederland 
versterken. Toch doen we nadrukkelijk de oproep om de komende jaren versneld, en meer, te investeren in 
het spoornetwerk om deze 740 meter treinen te laten rijden. Tevens roepen we op om de opstel- en 
rangeertarieven van goederentreinen te verlagen. Door de enorm prijsstijging, verwachten we dat 
multimodaal vervoer over het spoor zal afnemen t.o.v. het wegvervoer met alle gevolgen van dien (files, 
duurzaamheidsambities). Dit alles uiteraard in balans met de woonkwaliteit en verstedelijking in steden en 
dorpen langs het spoor.  
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De inhoud van deze brief is tot stand gekomen in samenspraak met de provincie Zeeland, provincie Noord-
Brabant en provincie Limburg. Verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de ondergetekendem. Onder de 
noemer InZuid werken het bedrijfsleven en de provincies samen om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland 
te verbeteren.  
 
Namens onze leden in Zuid-Nederland, 
 
Eric van Schagen 
Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland 
 
Ron Coenen 
Voorzitter LWV 
 
Eric de Ruijsscher 
Voorzitter VNO-NCW Zeeland 
 


