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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
de stand van zaken omtrent de uitvoering van motie M35 over de
zichtbaarheid van fietspaden.
Aanleiding
Uw Staten hebben op 14 november 2014 tijdens de behandeling van de
Begroting 2015 en de Najaarsnota 2014 unaniem motie M35 “Zichtbaarheid
fietspaden” aangenomen. De motie roept ons college op om te onderzoeken of
bij nieuwe wegen of groot onderhoud van bestaande fietspaden het mogelijk is
om op sobere, kostenefficiënte wijze lichtgevende verf, reflectoren of andere
technieken toe te passen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.
Bevoegdheid
In het kader van de controlerende rol die uw Staten hebben, informeren wij uw
Staten over de stand van zaken van het onderzoek waarom via de motie M35
door uw Staten is gevraagd.
Kernboodschap

1. Wij verwachten eind 2015 de onderzoeksresultaten van een pilot naar
verbetering van de zichtbaarheid van fietspaden.
Wij zijn via een pilot een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft tot doel om in
beeld te brengen op welke sobere en kostenefficiënte wijze maatregelen
getroffen kunnen worden om de zichtbaarheid van fietspaden - en daarmee de
verkeersveiligheid op die fietspaden - te verbeteren.
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2. Het onderzoek wordt gehouden op de N631 Oosterhout-Rijen.
Het onderzoek waarom uw Staten via motie M35 hebben gevraagd, voeren
wij uit op de N631 Oosterhout-Rijen. De reden hiervoor is dat wij ten tijde van
uw motie al bezig waren met een quick-scan naar de fietsveiligheid van de
fietspaden langs de N631. Dit naar aanleiding van verzoeken van gebruikers
om de zichtbaarheid van het daar gelegen fietspad te verbeteren.
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3. In het onderzoek nemen wij zowel een recente CROW-publicatie als de
resultaten van pilots op diverse plaatsen in Nederland mee.
In februari 2015 heeft het CROW haar richtlijn 207 over bebakening en
markering van wegen geactualiseerd. Hierin wordt ook advies gegeven over
het toepassen van markering op fietspaden. Die richtlijn zullen wij in het
onderzoek betrekken.
Bij het samenstellen van het maatregelenpakket wordt, naast de richtlijn van het
CROW, gekeken naar de resultaten van diverse pilots die in Nederland
worden gehouden en naar de mogelijkheden die de markt biedt. Er wordt in
ieder geval over een gedeelte aan beide zijden van het fietspad kantmarkering
aangebracht.

4. De onderzoeksresultaten volgen eind 2015
De pilot start binnen nu en enkele maanden. Omdat de klachten over
verkeersveiligheid zich met name tijdens de donkere uren van de dag
voordoen, wordt met de evaluatie gewacht tot het najaar van 2015 wanneer
de scholieren in de ochtendspits weer in het donker naar school fietsen. De
onderzoeksresultaten volgen daarom eind 2015.
Het resultaat van de pilot geeft input aan het mogelijk door ons college te
ontwikkelen operationele beleid over de toepassing van markeringen op
fietspaden die in provinciaal eigendom en beheer zijn.
Het vigerende beleid omtrent het niet toepassen van verlichting buiten de
bebouwde kom blijft ongewijzigd, tenzij verkeersveiligheid hierom vraagt.

5. Wij pakken knelpunten op fietspaden actief op.
Knelpunten op provinciale fietspaden waarbij de verkeersveiligheid in het
geding is, worden door ons actief opgepakt. In voorkomende gevallen bezien
wij een oplossing voor het betreffende knelpunt.
Consequenties

1.

Motie M35 is afgehandeld.

Het (pilot)onderzoek is gestart. Hiermee is de motie afgehandeld.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
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Communicatie
Niet van toepassing.
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Vervolg
Wij zullen uw Staten te zijner tijd informeren over de resultaten van het
onderzoek op provinciale weg N631 Oosterhout-Rijen.
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Bijlagen
Geen.

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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