
29 469 Regels met betrekking tot het verstrekken van
een brede doeluitkering aan provincies en
regionaal openbare lichamen ten behoeve van
de uitvoering van een integraal verkeer- en
vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
VERKEER EN WATERSTAAT1

Vastgesteld 9 november 2004

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de vaste
commissie aanleiding gegeven tot het stellen van de navolgende vragen
en het maken van de navolgende opmerkingen.

De leden van de vaste commissie deelden mee de regels van de minister
om aan provincies en openbare lichamen een brede doeluitkering te gaan
verstrekken te steunen. Deze leden vroegen zich af hoe deze regels zich in
de uitvoering verhouden tot de beleidsvoornemens van de minister in de
Nota Mobiliteit. Immers, uit deze nota kan worden opgemaakt dat de
minister voornemens is om de problematiek van het rijkswegennet mede
te gaan afwikkelen op het onderliggend wegennet. Hoe gaat de minister
provincies en openbare lichamen hierbij ondersteunen? Ook wilden de
leden van de vaste commissie de gevolgen van de BDU voor het
openbaar vervoer in de dunner bevolkte provincies onder de aandacht
brengen. Vanwege de bezuinigingen zullen in bepaalde situaties trein- en
buslijnen moeten worden opgeheven en dienstregelingen moeten worden
aangepast.

Dit zal ten koste gaan van een vitaal platteland hetgeen in strijd is met de
Nota Mobiliteit.
Wat gaat de minister doen om dit te voorkomen?
Is de minister voornemens om de hoogte van de afzonderlijke uitkeringen
in de brede doeluitkering te gaan verhogen zodat provincies en openbare
lichamen de afgewentelde problematiek ook daadwerkelijk kunnen gaan
oplossen?
Wat wordt de hoogte van de uitkeringen en waaruit vindt dekking en
financiering plaats?

De leden van de vaste commissie zagen de antwoorden van de minister
met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie,
Van der Lans

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

1 Samenstelling: Werner (CDA), Van den Berg
(SGP), Lemstra (CDA), Bierman-Beukema
(VVD), Van der Lans (GL) (voorzitter), Walsma
(CDA), Pormes (GL), Ten Hoeve (OSF), De
Graaf (VVD), Eigeman (PvdA), Sylvester
(PvdA), Schouw (D66), Van Raak (SP).
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