Provinciale Staten
Vragen van het statenlid M. Rijksen-Blok (Christenunie) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 261.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Bermmonumenten
(ingekomen 18 juni 2018)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

M. Rijksen-Blok: Hoe gaat u om met
de bermmonumenten die er nu staan?

1.

Het plaatsen van gedenktekens langs provinciale wegen is op grond van de Wegenverordening niet mogelijk, in het kader van
verkeersveiligheid en beheer en onderhoud. Voor de gedenktekens die nu langs
provinciale wegen staan, is door ons geen
ontheffing verleend. Wij zijn ons echter
zeer bewust van de gevoeligheid. Daarom
zoeken we contact met nabestaanden als
we merken dat ergens een gedenkteken
wordt geplaatst. We treden handhavend op
als de verkeersveiligheid in het gedrang
komt.

2.

Kunnen er nu bermmonumenten wor- 2.
den geplaatst, onder welke voorwaarden en onder wie zijn verantwoordelijkheid?

Op dit moment kunnen in de bermen van
provinciale wegen op grond van de wegenverordening geen gedenktekens geplaatst
worden. De berm van provinciale wegen is
vanuit verkeersveiligheid niet de meest geschikte plek om verkeersslachtoffers te gedenken.
Omdat wij met enige regelmaat vragen krijgen, hebben wij samen met Stichting
Slachtofferhulp en andere wegbeheerders
in Zeeland onderzocht op welke wijze we
nabestaanden kunnen faciliteren om op
een veilige wijze uiting te geven aan hun
wens tot herdenken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een plaquette in de
berm. De do’s en dont’s worden binnenkort
vastgelegd in een richtlijn.

3.

Bent u het met ons eens dat bermmonumentenbeleid kaderstelling door PS
vereist? Zo nee, waarom niet?

3.

Uw Staten heeft de kaders vastgesteld
middels het mobiliteitsplan en wegenverordening. Als wegbeheerder geven wij hier
uitvoering aan. Hoe wij als wegbeheerder
omgaan met gedenktekens in de berm,
leggen we binnenkort vast in een uitvoeringsrichtlijn. Deze richtlijn valt binnen de
kaders van de wegenverordening.

4.

Hoe wordt er bij deze werkwijze invulling gegeven aan het democratisch

4.

De richtlijn wordt opgesteld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, waterschap en Stichting Slachtofferhulp. Deze

recht tot inspraak, door inwoners en
organisaties?

5.

Hoe legt u de bovengenoemde werkwijze uit naar inwoners en organisaties?

laatste partij heeft veel kennis en ervaring
op gebied van rouwverwerking en helpt
slachtoffers en nabestaande(n) van een
verkeersongeluk.
5.

We gaan op integere wijze om met het
vraagstuk van bermmonumenten. We hebben aandacht voor de gevoelens van en
contact met de nabestaande(n); anderzijds
borgen we de verkeersveiligheid van weggebruikers.
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