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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z24166
Vragen van de leden Van der Lee (GroenLinks), Nijboer (PvdA), Azarkan
(DENK), Van der Plas (BBB), Van Raan (PvdD), Omtzigt (Omtzigt), Stoffer
(SGP), Van Haga (Groep Van Haga), Tony van Dijck (PVV), Den Haan
(Fractie Den Haan) en Dassen (Volt) aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het coalitieakkoord (ingezonden 23 december 2021).
Vraag 1
Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de
gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het
standpunt vertegenwoordigen?
Vraag 2
Kunt u onderstaande (feitelijke) vragen, voorafgaand aan het debat over de
regeringsverklaring, een voor een beantwoorden of, indien een antwoord op
een bepaalde vraag nog niet beschikbaar is, aangeven op welke datum het
antwoord op deze vraag wel beschikbaar is?
Vraag 3
Hoe wordt vliegen over korte afstanden precies «ontmoedigd»?
Vraag 4
Kunt u voor 2020–2030 per jaar aangeven wat het aantal vluchten zal zijn in
Nederland, op basis van de meest recente cijfers en plannen uit dit coalitieakkoord?
Vraag 5
Kunt u de extra investeringen in infrastructuur uitsplitsen naar auto, fiets,
openbaar voervoer (ov)?
Vraag 6
Worden de normen van de World Health Organization op luchtkwaliteit met
dit coalitieakkoord bereikt? Kunt u dit kwantitatief onderbouwen?
Vraag 7
Hoe verhouden de inkomsten uit de verhoging voortkomend uit de vliegbelasting zich tot de uitgaven in het ov?
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Vraag 8
Wordt de 200 miljoen euro voor verbetering van de verkeersveiligheid van
rijks N-wegen ter beschikking gesteld in het kader van het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid en is er ruimte om een deel van het budget afhankelijk van
risicoanalyses zo nodig aan andere verkeersveiligheidsknelpunten te
besteden?
Vraag 9
In hoeverre is de 1,25 miljard euro die structureel wordt uitgetrokken voor het
inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor,
bruggen, viaducten en vaarwegen voldoende om deze opgave aan te
kunnen? Welke bedrag denk het kabinet in de periode 2021–2025 kwijt te zijn
aan deze opgave?
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