Motie
Onderwerp: Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2017,
Constaterende dat:
• De fileproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven de afgelopen jaren is
toegenomen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid en het
vestigingsklimaat in Weert en de omliggende regio;
• Het aantal geregistreerde ongevallen op de A2 hoger is dan op onderzochte
vergelijkbare snelwegen en dat dit de laatste jaren sterk toeneemt;
• Op 14 juni 2017 de uitkomsten van het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven zijn
behandeld in de vergadering van de Programmaraad SmartwayZ.NL en hierbij
besloten is om het No Regret Pakket uit te voeren, waardoor een snelle verbreding
van de A2 (door de aanleg van spitsstroken) nu op korte termijn niet aan de orde is;
• In deze besluitvorming de analyse uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
(NMCA) van mei 2017 zijn meegenomen, maar dat deze sterk achter de feiten aan
loopt gezien een publicatie van het CBS van 6 juli, waaruit blijkt dat de regio
Eindhoven sterker groeit dan de grote steden in de Randstad;
Overwegende dat:
• Het fileprobleem op de A2 opgelost dient te worden om de economische potentie van
de regio rondom Eindhoven en het Weerterland volledig te benutten;
• Enkel verbreding van de A2 een oplossing voor het fileprobleem is, aangezien de
spoorverbinding tussen Weert en Eindhoven al een knelpunt is volgens de NMCA;
• Het demissionair kabinet geen positief besluit zal nemen met extra geld voor de A2,
maar dat er dit najaar na voltooiing van de kabinetsformatie nieuwe mogelijkheden
zijn om alsnog tot een versnelde aanpak van het fileprobleem te komen;
• De Provinciale Staten van Limburg dit ook onderkennen, gezien de motie de zij op 7
juli aangenomen hebben waarin Gedeputeerde Staten opgeroepen wordt actief te
lobbyen voor spitsstroken tussen Weert en Eindhoven;
Draagt het college op om:
• Een actief lobbytraject in te zetten in samenwerking met de omliggende gemeenten,
de Provincie Limburg en de Provincie Noord-Brabant om alsnog zo snel mogelijk te
starten met de aanleg van spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven;
• Voor het opstarten van deze lobby een budget in te stellen van maximaal €25.000,--,
ten laste van het begrotingssaldo 2017;
en gaat over tot de orde van de dag,
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