
1 of 1 DOCUMENT

BN/DeStem

20 september 2017 woensdag
Bergen op Zoom Editie; Breda Editie; Etten-Leur Editie; Moerdijk Editie;

Oosterhout Editie; Roosendaal Editie; Zeeuws-Vlaanderen Editie

Wat heeft de Miljoenennota in petto voor West-Brabant?
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HIGHLIGHT: De Miljoenennota is 104 pagina's dik. Maar niet één keer worden bijvoorbeeld Breda of
Roosendaal genoemd. Dat betekent niet dat de regio helemaal buiten de boot valt.

Verborgen in de begrotingen van de afzonderlijke ministeries duiken streekgebonden onderwerpen op. Hier
volgt een bloemlezing.

Fort Oranje

Fort Oranje staat op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als
centrumgemeente krijgt Breda 5,3 miljoen euro als bijdrage in de aanpak van de Rijsbergse camping. De
gemeente Zundert wordt nergens genoemd.

Treinen langs Roosendaal

Uit een staatje in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat het aantal
goederentreinen dat wekelijks rijdt tussen Roosendaal en de Belgische grens rijdt is gegroeid tot 140 in
2016. In 2015 waren het er 130 en de drie daaraan voorafgaande jaren waren het er 110 per week.

Moerdijk uit de lijstjes

De haven van Moerdijk is niet meer terug te vinden in het overzicht van drukste havens. Vanaf dit jaar tellen
alleen de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland (Vlissingen-Oost) nog mee bij het opstellen van
het marktaandeel in tonnen scheepsvracht. Moerdijk en Groningen (Delfzijl) vallen buiten de boot.

Motoronderhoud Woensdrecht

De vliegbasis Woensdrecht is de spil van het motoronderhoud van de F35-straaljager. In de
Defensiebegroting staat dat er tot en met 2020 155,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in onder meer het
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Logistiek Centrum Woensdrecht.

Veiligheid

De re-integratie van gedetineerden en de aanpak van 'multi-probleemgezinnen' krijgt meer aandacht in
Breda. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat verder met project City Deals, waarmee deze
problemen worden aangepakt. Breda is een van de steden die hiervoor in beeld is. Bedrag onbekend.

Kazernes

Defensie blijft investeren in zijn kazernes en dan vooral in Breda. Op de Trip van Zoudtlandtkazerne wordt
onder andere het Instituut Defensie Leergangen gevestigd, dat nu nog in Rijswijk zit. Dat betekent
nieuwbouw en aanpassing van bestaande gebouwen. Deze concentratie van activiteiten op 'de Trip', het
Kasteel van Breda en de Luchtmachttoren in Breda-Noord maakt het mogelijk om elders in de stad locaties
af te stoten. Het project is in uitvoering.

Beloftes

In de Tweede Kamer zijn de afgelopen tijd diverse moties ingediend. Een aantal daarvan heeft direct
betrekking op West-Brabant. Zo is er de 'motie Smaling/De Vries'. Daarin staat dat burgers in West-Brabant
een slechte informatiepositie hebben als het gaat om de gang van zaken rond de kerncentrale in Doel. Dat
moet beter. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat weten dat 'de motie in uitvoering
is'.

Ondermijning

Een vergelijkbare belofte wordt gedaan aan CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Die vindt dat minister
Blok van Veiligheid en Justitie meer werk moet maken van het 'deltaplan' dat ondermijning door criminelen
moet voorkomen. Blok meldt: ,,Zodra ik een uitgewerkt deltaplan van de Brabantse burgemeesters heb
ontvangen, bent u de eerste.''

Zodra ik een plan heb van de burgemeesters, bent u de eerste
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GRAPHIC: Een goederentrein op weg naar Roosendaal.
Een van de caravans op Fort Oranje wordt weggetakeld
De F35. Defensie investeert komend jaar in het Logistiek Centrum in Woensdrecht.
Een van de gevolgen van de drugsmisdaad in Brabant is het dumpen van drugsafval in de natuur.
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