Provinciale Staten
Vragen van het statenlid M.J.J. Jansens (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 183
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Filevorming op de
A58 door werkzaamheden op dagen met
veel vakantieverkeer

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 7 juni 2017)
1.

Deelt het college van Gedeputeerde
1.
Staten de zorgen van het CDA over de
grote verkeershinder door werkzaamheden aan de A58 op dagen met veel
(vakantie-)verkeer?

Het college deelt deze zorg. In het betreffende voorbeeld op 6 juni jl. bleek het een
onjuiste inschatting te zijn van RWS van de
verkeersdrukte op de dag na Pinksteren.

2.

Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van data, intensiteit
en mogelijke overlast van wegwerkzaamheden die worden uitgevoerd
door Rijkswaterstaat in Zeeland?

2.

De Provincie is op de hoogte van wegwerkzaamheden waar sprake is van stremming.
Klein onderhoud waarbij minimaal
1 rijstrook openblijft is geen onderwerp van
gesprek. Werkzaamheden waarbij sprake
is van stremming komen aan de orde in
een periodiek stakeholderoverleg waarin
Provincie en RWS het onderhoud van
wegen op elkaar afstemmen. Wanneer
Rijkswaterstaat het voornemen heeft om
Provinciale wegen als omleidingsroutes te
gebruiken vindt daarnaast nog extra
afstemming plaats.

3.

Heeft het college van Gedeputeerde
Staten invloed gehad op de planning
en afstemming van de wegwerkzaamheden door Rijkswaterstaat over het
afgelopen half jaar? Zo ja, is er dan
bewust gekozen voor dagen met veel
vakantieverkeer en wat is de reden
daarvoor?

3.

RWS is als beheerder van de A58 verantwoordelijk voor de planning van wegwerkzaamheden. Daar heeft de Provincie geen
invloed op. Afstemming vindt wel plaats om
de hinder op onze wegen zoveel mogelijk te
beperken.

4.

Kan het college van Gedeputeerde
Staten aangeven welke maatregelen
vanaf nu worden genomen om dit
soort grote overlast in de toekomst te
voorkomen? Bijvoorbeeld door intensiever in overleg te treden met Rijkswaterstaat.

4.

In het kader van verkeersmanagement is
door relevante betrokken partijen waaronder de Provincie en RWS op bestuurlijk niveau besloten tot oprichting van een Regionaal Verkeersmanagement Team. Zij gaat
zich onder andere bezighouden met het tijdig vooraf afstemmen van werkzaamheden
op het Zeeuwse hoofdwegennet om de gevolgen voor de weggebruiker zo beperkt
mogelijk te houden.

MIDDELBURG, 11 juli 2017
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