Geacht college,
Op 16 mei 2019 is de raad geïnformeerd over het feit dat het Ministerie van I&W, de provincie NB,
de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en ASML een pakket bereikbaarheidsmaatregelen hebben
gepresenteerd inzake de werklocaties Eindhoven Zuid.
Onderdeel van het pakket is het realiseren van P-Hubs (Smart Hubs / P+R-voorzieningen).
Aanhoudende groei ASML vraagt om ingrijpende oplossingen voor korte en lange termijn. De locatie
aan de A2/N2 pal tegenover de High Tech Campus wordt door ASML en de Taskforce gezien als een
potentieel interessante en op korte termijn te realiseren P-Hub.
In aansluiting op de raadsinformatiebijeenkomst ontvangt de raad bij raadsinformatiebrief van 2 juli
2019 nadere informatie over het door de stakeholders eind 2018 gesloten bereikbaarheidsakkoord
en wordt medegedeeld dat het College op 5 maart heeft 2019 besloten om een ervaren extern
bureau in te huren om een onderzoek in te stellen naar de betekenis van een eventuele p-hub in
Waalre in termen van voor- en nadelen, kansen en bedreigingen. De kosten van het onderzoek
bedragen €49.500,- en worden bekostigd uit het door uw raad aan het college beschikbaar gestelde
krediet'proceskosten Dommeldal de Hogt'.
Op vragen vanuit de raad is door het college op diverse momenten geantwoord dat bij het niet
doorgaan van de geplande parkeer hub geprobeerd zou worden om de gemaakte onderzoekskosten
te verhalen op de stakeholders.
Op 29 september is aan het presidium voorgesteld om pas op de plaats te maken met dit dossier en
het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief Dommeldal de Hogt van de termijnagenda af te
voeren.
Dit vanwege het feit dat de focus van ASML voor Phubs vooralsnog is verlegd naar de P-Hubs op de
invalswegen aan de buitenring van Eindhoven.
Gelet op het vorenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
Zijn de mogelijkheden voor het terugvorderen van de gemaakte onderzoekskosten ad € 49.500,-- op
de stakeholders of op een of meerdere stakeholders inmiddels onderzocht.
Zo ja wat is daarvan de uitkomst.
Zo neen op welke termijn denkt het college alsnog een onderzoek naar het terugvorderen van de
gemaakte onderzoekskosten op te starten en de raad daarover te kunnen informeren.
Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden met in achtneming van het in artikel 39 van het
Reglement van orde bepaalde.
Met vriendelijke groet,
Jo Claessen
Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

