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Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO betreffende meldwijze onhandige
verkeerssituaties

Datum

2 februari 2016
Ons kenmerk

C2184056/3914582
Uw kenmerk
Contactpersoon

Geachte mevrouw De Hoon,

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker
Telefoon

Bij brief van 20 januari 2016, ingekomen op 20 januari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 86 78
Email

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Is deze verkeerssituatie bij het college bekend?
Ja, wij kennen de situatie op de Rijksweg A17 bij de afslag 23 Stampersgat
waar circa 200 meter vóór de afslag een doorgestrokken asstreep naast een
onderboken asstreep is aangebracht.

2. Is bij het college bekend of zich in onze provincie vaker onhandige
verkeerssituaties als deze voordoen?
Nee, omdat het voorbeeld betrekking heeft op de Rijksweg A17. Wij zijn niet
bevoegd voor Rijkswegen, wel voor onze provinciale wegen.

3. Kan het college er zorg voor dragen dat de onhandige verkeerssituatie bij
afrit 23 langs de Rijksweg A17 (Stampersgat) vóór 1 maart 2016 wordt oplost,
bijvoorbeeld door de wegbelijning aan te passen?
Nee, omdat dit een bevoegdheid is van Rijkswaterstaat. Wij hebben daarom
Rijkswaterstaat in kennis gesteld van uw signaal.

4. Is het college het met het CDA eens dat Brabanders, meer en beter dan nu
het geval is, zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om dit type
ongemakken c.q. problemen aan te kaarten bij de overheid en verwante
organisaties?
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Ja, we werken daarom veel samen met de andere wegbeheerders,
Rijkswaterstaat, andere provincies, gemeenten en waterschappen. Voor het
overige verwijzen we naar ons antwoord op vraag 5.
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5. Wil het college vóór 1 juli 2016 met een voorstel komen dat het voor
Brabanders duidelijker én eenvoudiger moet maken om dit type ongemakken
(over verkeerskwesties, maar wellicht ook over andere onderwerpen) te melden
bij de verantwoordelijke instanties?
Nee. Wegen in Noord-Brabant zijn onderverdeeld naar wegbeheerders;
Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en waterschappen. Grondslag hiervoor is
de Wegenwet en de Wegenverkeerswet 1994. Iedere wegbeheerder heeft op
basis daarvan eigen wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Iedere
wegbeheerder dient daarom de signalen die zij over haar wegen ontvangt, zelf
in behandeling te nemen. Net als Rijkswaterstaat hebben wij een meldpunt
wegen ingericht waar iedereen meldingen die betrekking hebben op onze
wegen kan inbrengen. Indien wij meldingen ontvangen die betrekking hebben
op wegen van een andere wegbeheerder, dan sturen wij die meldingen door
naar de betreffende wegbeheerder en vice versa. Deze samenwerking in de
dagelijkse praktijk tussen de wegbeheerders in Noord-Brabant werkt prima en
efficiënt.

6. Indien ja, wil het college in dit voorstel veel nadruk leggen op communicatie,
zodat zoveel mogelijk Brabanders er hun voordeel mee kunnen doen?
Zie ons antwoord op vraag 5. Ons eigen meldpunt wegen is in Noord-Brabant
bekend en burgers weten ons meldpunt te vinden.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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