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Onderwerp

Zwaar sluipverkeer Brabantse grensgemeenten
Datum

8 november 2016
Ons kenmerk

Geachte ,

C2197499/4098776
Uw kenmerk

Bij brief van 17 oktober 2016, ingekomen op 18 oktober 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

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

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. Bent u bekend met de resultaten van de verkeerstellingen in de gemeente
Alphen-Chaam in de periode januari - juni 2016?

Email

Antwoord: Ja, want dit zijn onze eigen cijfers.

Bijlage(n)

mschoenmaker@brabant.nl
-

2. Welke conclusie(s) trekt u uit deze tellingen?
Antwoord: Uit onze cijfers over de periode januari - juni 2016 blijkt dat er geen
sprake was van een duidelijke structurele toename van vrachtverkeer op
provinciale wegen in de gemeenten nabij de grens met België als gevolg van de
in België ingevoerde tolheffing. Ook de cijfers die we daarna hebben verzameld
door middel van onze permanente telpunten op acht provinciale wegen in de
grensstreek (N69, N260, N262, N263, N269, N284, N289, N639) laten
geen ander beeld zien. Gedeputeerde Van der Maat heeft de Staten hierover
met zijn memo van 1 juli 2016 geïnformeerd.

3. Bent u bekend met de mondelinge vragen van de Tweede Kamer over dit
onderwerp én de antwoorden van het kabinet d.d. 27 september jl.?
Antwoord: Ja, die vragen en antwoorden kennen we.

4. Wat vindt u van deze antwoorden? Welke toezeggingen leidt u er uit af?
Antwoord: Wij herkennen de antwoorden. Deze hebben betrekking op het
vrachtverkeer op rijkswegen die onder de bevoegdheid van Rijkswaterstaat
vallen. Uit het woordelijk verslag van het vragenuurtje maken wij op dat minister
Asscher namens de minister van IenM heeft toegezegd in contact te blijven met
gemeenten en de provincie, en dat hij van mening is dat er niet hoeft te worden

gewacht op onderzoek om te bekijken hoe de regering kan bijdragen aan het
verbeteren van de verkeersveiligheid maar ook aan het verbeteren van de
leefbaarheid in die gemeenten en dorpskernen.
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5. Bent u het met het CDA eens dat de provincie, als middenbestuur, in de
ideale positie verkeert om het kabinet te houden aan zijn toezeggingen en
urgentie te bespoedigen?
Antwoord: In het licht van de bevindingen die in voornoemde memo van
gedeputeerde Van der Maat zijn opgenomen, zijn we het voor dit onderwerp
niet met u eens.

6. Zijn er onderzoeken gedaan naar mogelijke oplossingen voor de
sluipverkeersproblemen? Indien ja, welke conclusie(s) trekt u daaruit?
Antwoord: Ja, wij verwijzen u naar de memo gedeputeerde, voornoemd.

7. Bent u op dit moment met gemeenten in gesprek over het oplossen van de
sluipverkeersproblemen?
Antwoord: Ja.

8. Indien ja, wat is de stand van zaken? Indien niet, van wanneer dateert het
laatste contact?
Antwoord: Op verschillende plekken treffen we maatregelen. Voor een exacte
omschrijving daarvan verwijzen wij u naar voornoemde memo gedeputeerde.
Deze memo bevat tevens de toezegging dat we TNO opdracht geven tot het
vormen van een ‘second opinion’ over de verkeerscijfers. TNO heeft deze
opdracht van ons gehad en intussen uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben
we begin november naar de Staten gestuurd in een nieuwe memo van
18 oktober 2016. Kort samengevat tonen de resultaten aan dat er niet méér
vrachtverkeer gebruik maakt van de provinciale wegen in de grensstreek van
Noord-Brabant met België als gevolg van de ingevoerde tolheffing voor
vrachtverkeer in België. We blijven met de individuele gemeenten in gesprek
over mogelijke oplossingen voor de overlast die men lokaal ervaart. We hebben
bijvoorbeeld met de gemeente Alphen-Chaam al afgesproken om enkele
verkeerskundige maatregelen te treffen op onze wegen. We zijn ook gestart met
een onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur en functies van de
provinciale wegen in de regio Alphen-Chaam, om op basis daarvan een
gedragen beeld in de regio te vormen en eventueel nadere maatregelen te
kunnen nemen voor onze wegen.

9. Bent u bereid proactief met gemeenten te gaan overleggen over de
maatregelen die zij wenselijk vinden om het zware sluipverkeer zowel op korte
als op lange termijn te weren?
Antwoord: Ja, wij zijn al in overleg met de betreffende gemeenten.
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10. Indien ja, op welke termijn bent u bereid deze maatregelen te gaan
‘ophalen’ bij de gemeenten? Bent u bereid deze daarna z.s.m. door te geleiden
naar het kabinet en erop toe te zien dat het ermee aan de slag gaat?

Datum

Antwoord: In overleg met de betreffende gemeenten bespreken we of en zo ja
welke maatregelen nodig, wenselijk en uitvoerbaar zijn. Zo nodig betrekken wij
Rijkswaterstaat bij deze gesprekken.
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11. Wanneer zou volgens u het effect van de te nemen sluipverkeer werende
maatregelen voor de inwoners in de grensgemeenten merkbaar moeten zijn?
Antwoord: Het effect van een maatregel is afhankelijk van de soort en aard
ervan. Het is nog niet bekend of en zo ja welke maatregelen er getroffen kunnen
worden, naast de maatregelen die we al treffen en beschreven hebben in
voornoemde memo’s.

12. Bent u bereid deze ‘deadline’ te communiceren naar het kabinet én naar de
inwoners van de betreffende gemeenten?
Antwoord: Ja, voor zover een ‘deadline’ te benoemen is.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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