Provinciale Staten
Vragen van het statenlid de heer W. Willemse (50PLUS) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 043.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake bewegwijzering op
de Westerscheldetunnelweg, N62

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 18 december 2015)
1.

Dhr. W. Willemse: Is GS nog steeds
van mening dat de N62, met name het
tracé Sluiskiltunnel naar de Westerscheldetunnel, voldoet aan alle verkeersveiligheidseisen ondanks de verschillende incidenten die de afgelopen
maanden hebben plaatsgevonden?

1.

Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur is
verkeersveiligheid altijd een centrale eis.
In de ontwerpfase van de Sluiskiltunnel
hebben we daarom een externe audit laten
uitvoeren, specifiek gericht op verkeersveiligheid. Hieruit bleek dat de tunnel en toeleidende wegen voldoen aan verkeersveiligheidseisen. Dit geeft uiteraard geen
garantie dat er nooit ongevallen plaats zullen vinden. Incidenten, hoe betreurenswaardig ook, kunnen altijd gebeuren.
Samen met de NV Westerscheldetunnel
kijken we naar aanleiding van ieder incident of er aanpassingen mogelijk zijn om
gelijkaardige incidenten te voorkomen.
Deze werkwijze hanteren we overigens
voor alle infrastructuur; niet enkel voor de
Sluiskiltunnel.

2.

Is GS alsnog bereidt een onderzoek in
te stellen naar de verlichting in combinatie met de bewegwijzering van het
tracé om de verkeersveiligheid in aanloop naar de Westerscheldetunnel te
verbeteren?

2.

Na elk incident wordt de infrastructuur geëvalueerd; zie ook bij vraag 1. Dat gebeurt
ook op het tracé Sluiskiltunnel naar de
Westerscheldetunnel. Naar aanleiding
daarvan is o.a. de bebording aangepast.
In de evaluatie van incidenten wordt ook de
invloed van de verlichting meegenomen.
Tot op heden hebben we geen indicatie dat
de verlichting op het tracé van de Sluiskiltunnel een rol heeft gespeeld bij de aangehaalde incidenten.
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