
Weert, L3 juli 2019

Geacht college,

Kunt u onderstaande vragen beantwoorden dan wel opnemen met de betreffende
provinciale portefeui llehouders?
Naar onze mening zijn dat dhr. Van den Akker, toerisme en recreatie, mevr. Brugman voor
openbaar vervoer, dhr. Dritty voor Ruimtelijke ordening en Europese programma's, dhr.
Koopmans voor financiën, dhr. Mackus voor Rijksinfrastructuur en dhr. Bovens voor de
coördinatie internationalisering.

1. Uit publicatie in de Limburger d.d. L2 juli blijkt dat de reactivering van de spoorlijn t.b.v.
personenvervoer Hamont-Weert veel duurder uitvalt dan eerder geraamd.
Wijnemen aan dat provinciaalvooroverleg geweest zalzijn met ProRail over de kosten van
deze beoogde reactivering.
Vraag ; is de provinciale raming veel te voorzichtig ingeschat of is er iets anders aan de
hand?
2. Naar verluidt heeft ProRail geen interesse om deze spoorlijn te reactiveren vanwege de
complexiteit. To zijn er verschillende spoorbreedtes en/of stroomnetwerken die met elkaar
moeten gaan 'matchen' om deze verbinding te kunnen maken.
De spoorlijn is aanwezig maar sinds 17 mei 1953 buiten gebruik gesteld.
Vraag; heeft ProRail de prijs opgevoerd om onder dit werk uit te komen?
Vraag ; zijn er andere aanbieders die wélvoor de geraamde kosten de ca. 9 kilometer
spoorlijn kunnen reactiveren?
3. De second opinion die aangevraagd zal worden volgens de brief van de staatssecretaris zal
geen betrekking hebben op de reactivering van de spoorlijn zelf maar op de kosten ervan.
Vraag ; wat wordt dan precies bedoeld met 'second opinion' nu tevens gesteld wordt dat
een busverbi nding goedkoper zal zijn?
4. De tweede kamer zal in het najaar (20L9) geïnformeerd worden over de uitkomsten van
gesprekken met de regio, aldus de brief van mevrouw van Veldhoven-Van der Meer,
staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat.
Vraag; wordt met regio ook (de gemeenteraad van) Weert bedoeld?

Graag zien wij de antwoorden spoedig tegemoet,

Hartelijke groet,
Joost Wiezer
Raadslid Weerter VVD namens fractie VVD


