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MOTIE: “Real time monitoring voor een 2x2 N279”
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, behandelend het
Statenvoorstel 70/18 inzake “Vaststelling PIP N279 Veghel - Asten”,
Overwegende dat:
*
*
*

de provinciale weg N279 tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten een belangrijke
schakel is in de regionale wegenstructuur én binnen het programma SmartwayZ.NL;
provincie en regio(gemeenten) in het betreffende gebied een grote verkeerskundige opgave
hebben, welke een robuuste en toekomstbestendige oplossing vraagt;
Brabant dé provincie is waar innovatie en het gebruik van real time data, zeker op het gebied
van mobiliteit, een prominente rol speelt of kan spelen bij planvorming.

Constaterende dat:
*

*
*

»

er met de toekomstbestendige aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten een belangrijke
stap wordt gezet om de hedendaagse problemen op te lossen en deze aanpak opening biedt
voor oplossingen voor nog te verwachten problemen;
er vanuit (een deel van) de regio nu al wordt aangedrongen op een 2x2 uitvoering van de
N279, maar dat verkeerskundige cijfers uitwijzen dat dit voorlopig nog niet nodig is;
real time monitoring, als aanvulling op de bestaande systematiek, kan bijdragen aan het
maken van gedragen en op feitelijke en actuele informatie beruste keuzes, maar dat deze
real time monitoring tot op heden geen onderdeel uitmaakt van de afweging;
de planprocedures voor de aanleg of verbreding van een weg een lange doorlooptijd kennen
en we de mogelijke problematiek voor willen blijven,

Verzoeken het college:
*
*

*

een real time monitoringssystematiek op te zetten voor de N279 tussen Veghel en Asten en
deze in 2019 operationeel te hebben;
om op basis van real time verkeersgegevens de situatie op de weg te monitoren en
trendanalyses uit te voeren, zodat tijdig de te verwachten problematiek op de N279 getoetst
kan worden en indien nodig de planprocedures voor een 2x2 uitvoering van de weg
voortvárend op te starten;
Provinciale Staten hierover te informeren in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van het
programma SmartwayZ.NL.

En gaan over tot de orde van de dag.
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