
Beantwoording van vragen die werden gesteld via de chat tijdens de 
informatie- en consultatiebijeenkomst van 22 februari 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quik Scan  
 
Wat wordt er met de conclusies van de quickscan "QS-Variantenstudie N256 tussen Goes (N664) en 
Noord-Beveland " (N255) gedaan? 

Antwoord: Deze worden meegenomen in de planstudie.  

Wegennet  
Hoezo is de N256 vanaf de Zeelandbrug slechts een GOW als deze weg onderdeel is van het 
hoofdwegennet? 

Antwoord: het hoofdwegennet van de provincie Zeeland bestaat uit wegen met een regionale 
stroomfunctie en wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie. Uitleg over deze categorisering in 
vindbaar op pagina 21-24 van het Bijlagenboek Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019. 

   
Verkeersveiligheid nu 
 
Zijn de resultaten van de doorgevoerde verkeersveiligheidsmaatregelen in de laatste 2 jaar bekend? 

Antwoord: de resultaten van de genomen maatregelen zijn niet bekend. Het is ook lastig om de 
invloed van bepaalde maatregelen op ongevallencijfers boven tafel te krijgen. Zo kunnen 
bijvoorbeeld weersomstandigheden, verkeersdrukte of de coronamaatregelen ook invloed 
hebben op het aantal ongevallen. Bovendien is een termijn van 2 jaar nog erg kort om een 
goede inschatting te maken. 
 

Waarom zijn de borden met gevaarlijke weg niet in meerdere talen? In verband met veel toeristen. 
Antwoord: in Zeeland worden, net als in de meeste provincies, de mottoborden alleen in het 
Nederlands geplaatst. Als er behoefte aan is, kan gekozen worden om dergelijke borden ook in 
het Duits, Engels of Frans te plaatsen. 

De N57 op Walcheren is (bijna) net zo druk? Dat is een enkelbaansweg. Zijn daar statistieken over 
ongevallen en doorstroming over bekend? 

Antwoord: de N57 op Walcheren is minder druk dan de N256 volgens de gemiddelde 
verkeerstromen van de Verkeersstromenkaart Zeeland 2019. De verkeersstromen op de N57 
variëren van 25.869 mvt/etmaal ter hoogte van de afslag Middelburg (2 x 2 rijstroken) tot aan 
10.596 tot rotonde Vrouwenpolder (1 x 1 rijstrook). 
Hieronder een overzicht van de ongevallencijfers van de N57 op Walcheren:  

Tijdens de digitale bijeenkomst van 22 februari 2021 zijn via de chat diverse vragen gesteld, die 
niet beantwoord konden worden tijdens de bijeenkomst zelf. Ook zijn er diverse suggesties 
gedaan. Hieronder zijn deze bijeengebracht en geordend en voorzien van een antwoord. 
Afgesproken is dat dit document met vragen en antwoorden op de website wordt geplaatst, 
samen met de ‘mindmap’ die tijdens de bijeenkomst is gemaakt op basis van de mondeling 
gestelde vragen en geopperde suggesties. 

In het vervolg van de planstudie worden de aangedragen suggesties meegenomen. Ook zullen 
enkele bewoners, die zich hiervoor hebben aangemeld, een actieve rol vervullen tijdens de 
werksessies die dan plaatsvinden. 
 
Alle informatie over de planstudie is vindbaar op www.zeeland.nl/deltaweg. 
 



 

 
 
Geluid nu 
 
Klopt het dat de akoestische belijning nu al veel geluidsoverlast bezorgd? Wordt daar ook iets aan 
gedaan? 
Hoe is nu de geluidsbelasting van de weg en wat gaat deze straks worden? Is daar wel genoeg 
aandacht voor. 
Welke geluidsnorm volgens art 74 Wgh is van toepassing / geldt er binnen het geluidcontour bij de 
Goese Polder? 
De wettelijke normen betrekking hebbend op geluidshinder zijn heel erg ruim. Ga je op het minimum 
toelaatbare zitten, dan zitten we in een ongelooflijke rumoeromgeving. 
Antwoord: Het is bekend is dat er omwonenden ter hoogte van de Goese Polder zijn die 
geluidsoverlast ervaren. Bij de aanleg is in november 2019 van de akoestische belijning gekeken om 
zoveel mogelijk rekening te houden met het voorkomen van geluidsoverlast. Zo is ter hoogte van de 
Goese Polder alleen de dubbele aslijnen (middenas van de weg) als akoestische belijning uitgevoerd 
en niet de kantmarkering. Ook is geen akoestische belijning toegepast ter hoogte van Roodewijk, de 
woningen op het sluizencomplex en ter hoogte van de kruising met de N255. 

 

Normering nu en in de toekomst: 

Volgens de huidige wet- en regelgeving (Wet geluidhinder) dient bij fysieke wijzigingen 
(reconstructie) aan de weg de toename van het geluid op woningen binnen de zone van de weg 
(250 meter) te worden bepaald, er wordt dus onderzoek gedaan naar het geluid voor en na de 
wijzigingen. Daarbij wordt gekeken naar eerder vastgestelde hogere waarden of de van 
toepassing zijnde geluidbelasting. Als de geluidbelasting rekentechnisch met minder dan 1,5 dB 
toeneemt is de aanpassing aan de weg zondermeer toegestaan. Is die meer dan moet er een 
reconstructiebesluit (inclusief de gehele procedure die daaraan gekoppeld is) vastgesteld 
worden. Daarbij moet getoetst worden aan de grenswaarden en moeten eventuele 
maatregelen gedimensioneerd worden. 

Bij het van kracht worden van de Omgevingswet (gepland per 1 januari 2022) wordt de 
systematiek anders. Rond provinciale wegen moeten dan zgn. Geluidsproductieplafonds (GPP’s) 
worden vastgesteld. Hierbij wordt éénmaal een groei van 1,5 dB toegestaan, maar verder mag 
de geluidproductie niet meer stijgen. Dit moet jaarlijks gemonitord worden en zo nodig moet de 
bronbeheerder (in dit geval de provincie) maatregelen onderzoek doen. Dit kan aan de bron 
(bijv. stil wegdek) of in de overdracht (bijv. geluidwal / geluidscherm of vliesgevels  of 
maatregelen bij de ontvanger). Volgens de huidige planning wil de provincie Zeeland GPP’s 
medio 2023 vaststellen. 

Jaar Som van Ongevallen Som van Gewonden Som van Doden
2014 14 4 0
2015 14 0 0
2016 10 0 0
2017 24 5 0
2018 23 0 0
2019 28 5 0
2020 11 3 0
2021 1 0 0
Eindtotaal 125 17 0



 
Geluid en fijn stof straks 
 
Het wegdek maakt nu ook al veel lawaai. Meer dan voorheen. Wordt daar ook rekening mee 
gehouden als er nieuw wegdek komt? 
En fijn stof, wordt dat ook meegenomen? 
Geluidsoverlast en fijnstof zijn voor de aanwonenden zeer van belang. 

Antwoord: In de planstudie zal op basis van verkeers- en milieumodellen inzichtelijk worden 
gemaakt wat de effecten zijn van mogelijke oplossingen qua geluid en fijn stof. 

Wering geluid en fijn stof 
 
Ook fijn wanneer er een geluidswal van natuurlijk materiaal komt. 
Van mij mag er ook een geluidswerende vangberm komen van deMovares/medford noise proef. 
Een geluidswal is niet afdoende. Geluidsgolven dalen op afstand neer. Sowieso is asfaltconditie van 
belang. 
Fijnstof kan wellicht mooi worden opgelost met een groene geluid wal? 

Antwoord: Bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingen zullen deze suggesties meegenomen 
worden. 

  
Probleemverkenning 
 
Als de problemen met de Deltaweg zijn opgelost blijft de A58 een probleem bij vakantie drukte. 
Wordt dit meegewogen? 
Ik mis nog steeds een ongevallenanalyse over de afgelopen jaren als onderbouwing van het gevaar 
op deze weg. 
Is doorstroming het grootste probleem? Is dan de eerste optie om de verkeerslichten te vervangen 
door ongelijkvloerse kruisingen en nog even te wachten met een eventuele verdubbeling? 
Is er echt een probleem? Sinds de tweede brug bij Kats is die doorstroming enorm verbetert. En in 
tien jaar is het aantal auto’s per dag niet of nauwelijks toegenomen. 
Vrachtverkeer wilde de provincie toch via de A4 om de Deltaweg te ontlasten. Is hier goed naar 
gekeken of dit ook gebeurd? 

Antwoord: Doorstroming en ongevallen zijn onderdeel van de probleemverkenning en worden 
in de eerste fase onderzocht, in de tweede fase wordt met behulp van modellen bekeken hoe de 
voorgestelde oplossingsrichtingen scoren op doorstroming en veiligheid. 

 
Maatregelen straks 
 
De parallelweg is onlangs drastisch opgeknapt en er zijn kabels gelegd. Hoe wordt daar naar 
gekeken? 

Antwoord: In de planstudie hanteren we een lange termijnscope. We gaan op zoek naar een 
oplossing voor de lange termijn. Dat de parallelweg onlangs is opgeknapt, is daarvoor niet 
bepalend.  

 
Wordt er al direct aan een verdubbeling gedacht, hiermee verplaats je het probleem. 
Een verdubbeling tussen Goes en de Zandkreek resulteert bij de Zandkreek in een flessehals en dus 
een grote bottleneck. Wat heeft een verdubbeling op dat traject dan voor zin? 
Een verdubbeling is een heel ingrijpende oplossing voor het toch al zo kwetsbare Zeeuwse 
landschap. Wat mij betreft wordt die optie pas als in allerhoogste nood, als echt alle andere optie 
geen voldoende soelaas bieden, verder uitgewerkt. 
De Zandkreeksluis is een snelheidsremmer. Wat kan er aan gedaan worden om daar de 
doorstroming zo groot te maken? 



De snelheid op een verdubbeling wordt 100 km/u. Dit geeft extra risico op ongevallen. Is dat in kaart 
te brengen? 
Wat is het specifieke effect van alleen ongelijkvloerse kruisingen? En ook apart van alleen een 
verdubbeling van Goes tot aan de Zandkreek? Kun je die twee maatregelen afzonderlijk van elkaar 
afwegen en toetsen? 
Hoe wordt het vrachtverkeer verminderd? Wordt er ook gekeken naar toenemend vrachtverkeer 's 
nachts straks als er een verdubbeling komt.  

Antwoord: In fase 2 van de planstudie willen we met behulp van een verkeersmodel bekijken 
hoe de verschillende oplossingen die we met elkaar hebben ontworpen bijdragen aan de 
veiligheid en doorstroming. 
 

Vluchtstroken aanleggen en fysieke scheiding door middenberm zoals op N57 bij Hellevoetsluis. Kan 
dit hier ook niet? Wordt dan 2baansweg met vluchtstroken. 
Is er een mogelijkheid om een trajectcontrole toe te passen? 
Is een betonnen middenberm bij een enkelbaans weg ook een reële optie? 
Een goede oplossing zou zijn om de doorstroming te versoepelen is om de paar 100 meter een 
digitale groene golf markering aan te brengen zodat er op lagere snelheden een tijds-winst kan 
ontstaan voor doorgaand verkeer. Bij lagere doorstroomsnelheden is er direct ook sprake van 
minder geluidsoverlast. 
Is een tunnel mogelijk in dit traject? 

Antwoord: Bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingen zullen deze suggesties meegenomen 
worden. 

 
Langzaam verkeer en landbouwverkeer 
 
De studie heeft ook betrekking op landbouw/langzaam verkeer. Het landbouw/langzaam verkeer op 
de westelijke parallelweg vervolgt zijn route op de parallelweg N664. Zit dat (ook) in de studie? 

Antwoord: Ja, de toekomstige kruispuntinrichting bij Goes maakt onderdeel uit van de 
planstudie. 

 
Natuur en milieu  
Hoe wordt er aandacht gegeven aan de natuurverbinding bij Oosterschenge. (Wild oversteek 
plaats?) 

Antwoord: In de planstudie wordt bij mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht hoe eventuele 
aantasting van deze natuurverbinding zoveel mogelijk kan worden ontzien of, indien dit niet 
mogelijk is, hoe aangetaste natuurwaarden zo goed mogelijk kunnen worden gecompenseerd. 
De Vereniging Natuurmonumenten maakt om die reden ook onderdeel uit van de 
klankbordgroep die de studie begeleidt.  

 
Als straks het geld op is voor afdoende milieumaatregelen, wat dan? 

Antwoord: Als er maatregelen nodig zijn om natuur en milieu te beschermen, dan moet dit  
integraal onderdeel uit gaan maken van de oplossingsrichting. 

 
Waarde woningen langs de weg 
Wat voor invloed heeft dit project van de Deltaweg op de waarde van de huizen die er het dichtst 
tegen aanliggen? 

Antwoord: Dit hangt af van de oplossing die gekozen wordt en de maatregelen die daarbij 
getroffen worden. Daar kan nu nog niets over gezegd worden.  


