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Beantwoording artikel 42 vragen inzake bekostiging aansluiting Peter Zuidlaan op de 
Julianastraat
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Geachte mevrouw Giesbertz, beste Mariëlle,

ïn uw brief van 29 maart heeft u namens D66 vragen gesteld over de bekostiging van 
de aansluiting Peter-Zuidlaan op de Julianastraat. Aanleiding hiervoor is dat er volgens 
uw fractie op diverse plekken uiteenlopende financieringsplaatjes worden genoemd 
waardoor de financiële gevolgen van de aansluiting voor uw fractie niet duidelijk zijn. 
Uw fractie vraagt of het college een totaaloverzicht kan geven welke kosten 
gerelateerd zijn aan welke werkzaamheden voor de aansluiting Peter 
Zuidlaan/Julianastraat en waar deze zijn opgenomen (GVVP, begroting en/of 
Maatregelenpakket De Run) en voor welk financieel deel reeds krediet is verstrekt. We 
gaan met deze brief in op uw vragen
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Op dit moment is er nog geen geld beschikbaar in het GWP, de begroting of het 
Maatregelenpakket de Run om de aansluiting te realiseren.
Vanuit het Maatregelenpakket de Run zijn de onderzoekskosten betaald die inzichtelijk 
moesten maken of een aansluiting mogelijk was. In het Maatregelenpakket de Run is 
geen krediet geraamd om de aansluiting mogelijk te maken. In het oorspronkelijk 
pakket was wel een krediet opgenomen om de aansluiting Peter Zuidlaan en 
Julianastraat te realiseren, met als doel om een verbinding te creëren voor 
personenvervoer tussen de P+R Meerhoven en bedrijventerrein de Run 1000. De 
locatie P+R Meerhoven is echter een tijdelijke voorziening voor parkeren van ASML. 
Vanwege de tijdelijkheid hiervan is er vooralsnog voor gekozen om via de reeds 
bestaande verbinding vanaf P + R Meerhoven naar De Run 1000 te rijden. Daarmee is 
ook de aansluiting vanuit het Maatregelenpakket de Run geschrapt en worden de 
financiële middelen daarvoor op een andere manier binnen het Maatregelenpakket de 
Run ingezet.
In de financiële paragraaf van het GVVP zijn geen uitvoeringsprojecten opgenomen. 
Het uitgangspunt is dat als er projecten van deze schaal moeten worden uitgevoerd, 
dit volgens de reguliere stappen wordt gedaan en er dus apart middelen worden 
aangevraagd bij de raad.

Er is gekozen om de volledige procedure te doorlopen voor het aanvragen van krediet 
en daarom heeft het college besloten (op 18 februari) om dit project mee te nemen in 
de besluitvorming bij de begroting 2021, waardoor de raad een integrale keuze kan 
maken.



We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester


