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Onderwerp

Datum

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over aanpak A67

2 juni 2015

IBAN NL86INGB0674560043

3814535

Ons kenmerk

C2171544/3814535

Geachte heer Van den Berg,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij brief van 7 mei 2015, ingekomen op 7 mei 2015, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

M.F. van Kleef
Telefoon

(073) 680 81 22

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

mvkleef@brabant.nl

1. Klopt het dat het aantal ongevallen en daarmee gepaard gaande
voertuigverliesuren sinds de opheffing van het inhaalverbod voor vrachtwagens
is toegenomen? Zo ja, bent u bereid met spoed bij de minister te pleiten voor
herinvoering van het inhaalverbod, al dan niet zijnde een dynamisch
inhaalverbod?

Bijlage(n)

Antwoord: Ja, uit verschillende mediaberichten van de laatste tijd lijkt het aantal
ongevallen op de A67 toe te nemen. Dit baart ons ook ernstige zorgen. Voor
actie van ons: zie vraag 2.

2. Is het college bereid de minister nogmaals te wijzen op de acute noodzaak
van aanpak van de A67 en haar mee te delen dat “nader onderzoek” een
directe aanpak geenszins in de weg mag staan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, wij vinden het ook belangrijk dat de problemen op de A67
worden aangepakt. Wij pleiten regelmatig bij de Minister voor meer aandacht
voor de aanpak van de A67. Zo hebben wij 10 februari jl. in een brief gepleit
voor een urgentere en gerichtere aanpak van de A67 Leenderheide – Asten,
en gevraagd de Rijksmiddelen van de Ruit (271 miljoen euro) hiervoor primair
te reserveren. Wij zullen binnenkort opnieuw het gesprek met het Rijk aangaan
over de samenhang tussen de aanpak van het regionale wegennet en het
hoofdwegennet, waaronder de A67. Ook de acute problematiek van het
inhaalverbod voor vrachtwagens willen wij daarbij aan de orde stellen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Is het college het met de PVV-fractie eens dat in een stedelijke regio als
Eindhoven – Helmond, met een groot economisch belang voor Noord-Brabant
en een zeer zwaar belast wegennet, een goede bypass – al dan niet via
provinciaal of gemeentelijk wegennet - onmisbaar is? Zo ja, welke
(toekomstige) bypass is bij het college in beeld? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Ja, voor zover wij daarop invloed hebben. Wij erkennen het belang
van en de opgave voor Zuidoost-Brabant en hebben sterke aandacht voor de
bereikbaarheidsknelpunten in dit gebied, met een focus op de A58/A67 en de
N279. We gaan de N279 ’s-Hertogenbosch – Asten aanpakken. Gericht op
het verbeteren van de doorstroming maken we waar noodzakelijk kruisingen
ongelijkvloers en toekomstbestendig gedimensioneerd. We richten ons ook op
de A270 en zetten stevig in op flankerend mobiliteitsbeleid, zoals Smart
Mobility, fiets en openbaar vervoer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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