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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

Op 2 juli 2020 informeerde gedeputeerde Vermeulen de Staten over het mislukken 

van de aanbesteding voor ingenieursdiensten voor het MIRT-project verbreding A20 

Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda. De gedeputeerde geeft aan dat hij samen met de 

regionale bestuurders en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek is 

over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 

bestuurovereenkomst. 

 

In het AO MIRT van 25 juni j.l. heeft de Minister IenW, in reactie op vragen van het 

D66-lid Schonis aangegeven mee te willen werken aan een innovatieve pilot voor 

warmteopwekking van de A20 voor de nog te bouwen huizen in Westergouwe. De 

fractie van D66 vind dit een gewenste ontwikkeling. 

 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende 

aanvullende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.  

 

1. Is Gedeputeerde Vermeulen bereid om namens GS in gesprek te gaan met de 

regionale bestuurders en de minister van IenW over de mogelijkheid om te komen tot 

realisatie van een innovatie pilot voor warmteopwek van de A20 voor de nog te 

bouwen huizen in Westergouwe? 

 

Antwoord 

Vanuit bestaande wegbeheerdersverantwoordelijkheden is het Rijk primair aan zet om 

dergelijke pilots op rijkswegen te realiseren, de provincie heeft hierin geen rol. Het 

college ziet de betreffende pilot echter wel als een mooie kans om innovatie en het 

behalen van de klimaatdoelstellingen te bevorderen en zal deze opvatting in 

overleggen aangaande de A20 met het ministerie en Rijkswaterstaat delen. 
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2. Zo ja, is Gedeputeerde Vermeulen bereid om de Staten op de hoogte te houden van 

dat gesprek en de voortgang van een eventuele pilot? 

 

Antwoord 

Uw Staten zullen over relevante ontwikkelingen ten aanzien van een eventuele pilot 

geïnformeerd worden.  
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