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Onderwerp

verkeersveiligheid kruispunt N615 - Deense Hoek
Datum

5 januari 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Smeulders,

C2273685/4805783
Uw kenmerk

Bij brief van 10 december 2020, ingekomen op 10 december 2020, heeft u
namens de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

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

1. Welke stappen heeft u gezet na de oplevering van de quickscan N615Deense Hoek?

Telefoon

Antwoord: De quickscan is opgeleverd in juli 2019. De quickscan beschrijft een
aantal verbeterpunten en oplossingsrichtingen voor de korte en de lange termijn.
We hebben korte termijn maatregelen uitgevoerd, zoals aanpassing van de
bebording. Over het kruispunt zijn we momenteel in overleg met de gemeente.

Email

2. Heeft u actuele ongevallencijfers ter beschikking van verkeersongevallen op
deze kruising in de periode na de quickscan? Zo ja, wilt u deze met ons delen?
Antwoord: Volgens de officiële cijfers uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen
in Nederland (BRON) was er ter plaatse één ongeval in 2019. Officiële cijfers
over 2020 komen in het voorjaar van 2021 beschikbaar. Volgens onze
informatie zijn er sinds 1 augustus 2019 vier ongevallen gebeurd, alle met
uitsluitend materiële schade.

3. Onderschrijft u de conclusie dat de quickscan N615-Deense Hoek het inzicht
heeft opgeleverd dat het nemen van de kleine maatregelen onvoldoende
bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en er structurele
maatregelen nodig zijn?
Antwoord: Nee, omdat zo expliciet de conclusie van de quickscan niet is
beschreven. Zie verder ons antwoord op vraag 1.

4. Bent u bekend met de motie die recentelijk door de gemeenteraad van
Laarbeek is aangenomen over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de
N615 en meer specifiek over plaatsing van een verkeersregelinstallatie?

(06) 52 79 43 69
mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja, we kennen de motie. Deze motie is onderdeel van voornoemd
overleg met de gemeente.
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5. Bent u het met de quickscan eens dat een rotonde over het algemeen een
betere verkeersafwikkeling heeft dan een kruispunt (met VRI) en vanuit
verkeersveiligheid sterk de voorkeur heeft ten opzichte van een kruispunt (met
VRI)? Zo ja, ben u bereid om de realisatie van een rotonde op dit kruispunt als
serieuze optie te onderzoeken?

C2273685/4805783

Antwoord: Ja, rotondes zijn over het algemeen veiliger. Naast de
verkeersveiligheidsaspecten worden ook altijd aspecten in het kader van onder
andere doorstroming, omgeving en financiën meegewogen. Dergelijk maatwerk
geldt ook voor dit kruispunt. We bespreken op zeer korte termijn met de
wethouder de mogelijkheid voor een rotonde en de wenselijkheid daarvan.

6. Is het mogelijk om de reconstructie van dit kruispunt onderdeel te maken de
aanpak van de N615 in het kader van de Bundelroutestudie?
Antwoord: Nee, dit deel van de N615 vormt geen onderdeel van de
Bundelroutestudie, onder meer omdat de N615 op dit stuk destijds in
reconstructie was. Overigens heeft de gemeente Laarbeek tijdens de brede
Bundelroutestudie Zuid-Oost Brabant de Deense Hoek niet benoemd als
knelpunt. Dit neemt niet weg dat wij een onveilige situatie graag verhelpen,
ongeacht of deze wel of geen onderdeel was van de studie.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

H.W.J. Swaans,
programmamanager Multimodale Bereikbaarheid
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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