
 

 

 

 

 

 
‘s-Hertogenbosch, 30 januari 2019 

 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: economische schade Brainport en vrees voor ‘Braxit’ 
   
Geacht college,  
 
Sinds de uitspraken van verkeersgedeputeerde Van der Maat in het Eindhovens Dagblad staat 
de slechte bereikbaarheid van de regio Eindhoven ‘ineens’ weer volop op de provinciale agenda. 
Waar het CDA altijd is blijven hameren op een oplossing, was de urgentie daartoe bij het huidige 
provinciebestuur in de afgelopen jaren compleet afwezig. Ieder voorstel en elke mogelijke 
oplossingsrichting werden weggestemd en het geld bestemd voor de ‘Ruit’ is inmiddels verdampt.  
 
Het CDA is blij dat de slepende verkeersproblemen rondom Eindhoven nu wél de aandacht 
krijgen die ze verdienen, maar is bezorgd over de economische schade die Brabant en de regio 
ondertussen blijven oplopen. Moeten we vrezen voor een ‘Braxit’: een vertrek van bedrijven uit 
Brainport? In dat licht heeft het CDA voor u de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
a. Hoe groot schat u de economische schade a.g.v. files en de slechte bereikbaarheid van 

Eindhoven e.o. in de periode 2015-2019?  
b. Hoeveel euro is dat resp. per Brabander en per inwoner van de Brainport-regio? 
c. Indien deze cijfers niet bekend zijn, bent u bereid die te laten doorrekenen? 
 
Vraag 2 
a. Hoeveel geld denkt u dat Brainport in de afgelopen jaren is misgelopen door de slechte 

bereikbaarheid van de regio? 
b. Indien niet bekend, bent u bereid dit te laten onderzoeken?  
 
Vraag 3 
a. Is bekend hoeveel bedrijven voornemens waren zich in afgelopen jaren in de regio Eindhoven 

te vestigen, maar daar omwille van de slechte bereikbaarheid, zonder perspectief op 
verbetering, van hebben afgezien? 

b. Indien niet bekend, bent u bereid hiernaar navraag te doen bij bijvoorbeeld de gemeente 
Eindhoven en werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland? 

 
Vraag 4 
a. Zijn u signalen bekend over een ‘Braxit’, d.w.z. een vertrek van bedrijven uit Brainport? 
b. Hebt u aanwijzingen dat bedrijven Brainport mijden a.g.v. de slechte bereikbaarheid en hun 

toevlucht zoeken in andere landen, zoals België, of provincies, bijvoorbeeld Limburg? 
 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Kees de Heer 
Ankie de Hoon 


