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Betreft: Informatievoorziening aan Staten inzake Ruit Eindhoven 

15 mei 2013 

Geacht college,  

Op maandag 15 april jl. heeft minister Schultz van Haegen twee rapporten over de Noordoost-

Corridor (de Ruit om Eindhoven) naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft dit gedaan naar 

aanleiding van het Notaoverleg MIRT, waarbij de Rijksbijdrage van 259 mln euro aan de Ruit 

onderdeel van discussie was. In de vergadering van de Commissie MF d.d. 26 april jl. hebben wij u in 

de rondvraag al enkele vragen gesteld over dit onderwerp. Helaas was in deze commissievergadering 

onvoldoende tijd beschikbaar om dit onderwerp nader te bespreken. Hierop heeft u op 8 mei jl. een 

brief met een nadere uiteenzetting naar de Statencommissie gestuurd. Aangezien hiermee niet al 

onze vragen zijn beantwoord, stellen we nadere schriftelijke vragen over dit onderwerp.  

De rapporten die de minister naar de Kamer heeft gestuurd betroffen een Maatschappelijke Kosten-

en Batenanalyse (MKBA) over de Ruit en een second opinion op deze MKBA. De MKBA is in 2009 in 

opdracht van de provincie opgesteld door adviesbureau Witteveen + Bos. De provincie heeft een 

MKBA voor de Ruit laten opstellen omdat dit een vereiste was om in aanmerking te komen voor een 

rijksbijdrage voor het project. De second opinion is in 2010 in opdracht van het ministerie van I&M 

opgesteld door SEO Economisch Onderzoek. De MKBA noch de second opinion zijn door uw college 

aan Provinciale Staten verstrekt om in de besluitvorming over de Ruit te worden betrokken.  

 

Een MKBA is een analyse die helder maakt of de maatschappelijke opbrengsten van een 

voorgenomen infrastructuurontwikkeling opwegen tegen de kosten. Het gaat om een integrale 

analyse waarin vele verschillende soorten kosten en baten zijn opgenomen. Een MKBA geldt op 

Rijksniveau als een serieus afwegingsinstrument. Het ministerie verzoekt de provincie niet voor niets 

om een MKBA en laat hier een second opinion op verrichten, alvorens over te gaan tot 

subsidietoekenning. Ook politiek gezien worden MKBA’s op landelijk niveau betrokken in de 

besluitvorming in de Tweede Kamer. Een MKBA is dus een belangrijk besluitvormingsinstrument. 

 

We hebben de onderstaande vragen aan uw College over de MKBA en de second opinion op deze 

MKBA en het niet overleggen van deze rapporten aan Provinciale Staten: 

1. Deelt u onze mening dat de MKBA over de Ruit een belangrijk onderzoek betreft, dat niet voor 

niets door het ministerie als vereiste werd gezien voor het verkrijgen van een Rijkssubsidie voor 

het project? Zo nee, waarom niet? 

2. Uit uw eigen MKBA blijkt dat zelfs de meest sobere uitvoering van de Ruit niet rendabel is. Wij 

zijn van mening dat u door het niet verstrekken van de MKBA essentiële informatie ten behoeve 

van de besluitvorming over de Ruit aan Provinciale Staten hebt onthouden. Uit uw brief blijkt dat 

u deze mening niet deelt. Kunt u nader ingaan waarom u van mening bent dat het feit dat zelfs 

de meest eenvoudige en goedkope uitvoering van de Ruit niet rendabel is, niet relevant was voor 

Provinciale Staten? 



   

 

3. Bent u van mening dat u voor de besluitvorming in Provinciale Staten relevante informatie in het 

kader van uw actieve informatieplicht op eigen initiatief aan Provinciale Staten dient te 

verstrekken? Zo nee, waarom niet? 

4. Uit uw brief blijkt dat ambtenaren van de provincie n.a.v. de second opinion nadere toelichting 

hebben gegeven aan het ministerie over de MKBA. U stelt dat het ministerie u bestuurlijk de 

second opinion van de MKBA niet heeft verstrekt. Was u bestuurlijk wel op de hoogte van de 

bevindingen van de second opinion en was de second opinion ambtelijk bekend dan wel 

beschikbaar?  

5. Uit de second opinion blijkt dat er veel is af te dingen op de MKBA die in uw opdracht is 

uitgevoerd. Vindt u dat de toenmalige minister u met de kritische second opinion essentiële 

informatie over de Ruit heeft onthouden die ook ten behoeve van uw eigen standpuntbepaling 

en de bestuurlijke besluitvorming in de regio gebruikt had kunnen worden?  

6. U heeft een MKBA laten opstellen voor een eenvoudig en goedkoop alternatief van de Ruit – 

waarin o.a. tunnels in het Dommeldal en in Laarbeek ontbreken – terwijl u bestuurlijke afspraken 

met gemeenten had gemaakt om o.a. een tunnel in Laarbeek aan te leggen? Heeft u hiermee de 

Ruit wel juist voorgesteld aan het ministerie? 

7. Wat is uw mening over het feit dat uit uw eigen MKBA blijkt dat de Ruit niet rendabel is? 

8. Op basis van kritiek die de second opinion levert op de al negatieve MKBA zijn wij van mening dat 

de Ruit nog minder rendabel is dan uit uw MKBA blijkt. Wat is uw mening over de conclusies die 

in de second opinion op de MKBA worden getrokken over de MKBA? We vragen u daarbij met 

name in te gaan over het gebruik van een onrealistisch hoog scenario voor economische groei, 

het gebruik van onrealistisch hoge prognoses voor demografische groei, het gebruik van 

onrealistisch hoge verkeersprognoses, de beschikbaarheid van meer rendabele oplossingen en te 

laag geschatte investeringskosten? Wat is uw mening over het feit dat uit uw eigen MKBA blijkt 

dat de Ruit niet rendabel is? 

9. In uw brief aan de Statencommissie stelt u dat de MKBA en second opinion inmiddels verouderd 

zijn. Naar onze mening is de MKBA gedurende het besluitvormingsproces in Provinciale Staten 

juist adequater geworden. De keuzes die tot op heden gemaakt zijn zorgen er namelijk voor dat 

het uiteindelijke voorkeursalternatief steeds meer overeenkomsten vertoont met het in de 

MKBA onderzochte sobere alternatief. Deelt u deze mening met ons?  

10. Bent u bereid om een nieuwe MKBA voor een toekomstig voorkeursalternatief te laten opstellen 

zodat het al dan niet rendabel zijn van de Ruit in de besluitvorming in de bestuurlijke stuurgroep 

en Provinciale Staten kan worden betrokken? 

  

Met vriendelijke groet, 
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