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1. Gemiddelde waarden zijn te behappen maar in de zomermaanden is het vele malen drukker met 

toeristen. Wordt er ook gerekend met seizoenseffecten? 

Het is wettelijk verplicht om de jaargemiddelde weekdagintensiteit van geluid te berekenen. 

Piekbelasting tijdens het hoogseizoen wordt niet berekend.  

2. Moeten de fietser perse gebruik maken van de parallel weg of zijn er alternatieven? 

In alle oplossingsrichtingen die worden voorgesteld in de planstudie komt er een nieuw vrij 

liggend fietspad wat aan de westzijde van de parallelweg wordt aangelegd.  

3. Is het wel zinvol om 2 x 1 rijstrook te onderzoeken; het zal op termijn toch te weinig zijn? 

Een onderdeel van deze planstudie is toetsen in hoeverre de oplossingsrichtingen voldoen aan de 

ambitie. Uit de berekeningen met het verkeersmodel blijkt dat oplossingsrichtingen A, B en C 

met 2x1 rijbaan de doorstroming enigszins verbeteren. Oplossingsrichtingen D en E zorgen voor 

een grotere verbetering van de doorstroming. Het is een bestuurlijk keuze welke 

oplossingsrichting uiteindelijk gerealiseerd wordt.  

4. Bij de ongelijkvloerse kruising Goes komt er ook tunnel voor fietsers richting noorden? Of is dat 

een oversteek op de Nweg? 

Bij de oplossingsrichtingen is bij de kruising Goes voor de kruising van de Nieuwe Rijksweg een 

fietstunnel meegenomen.  

5. Bij ongelijkvloerse kruising Langeweg kun je nog wel afslaan? 

Ja, daar worden op- en afritten gerealiseerd. 

6. Hoe los je bij 2x1 op dat hulpdiensten langs kunnen? Vluchtstrook? 

Bij een 2x1 oplossing is er uitwijkmogelijkheid voor het verkeer in de verharde bermen. De 

hulpdiensten kunnen ook gebruik maken van de parallelweg. 

7. Kunnen in het nieuwe plan 2 verbrede tractoren elkaar op de landbouw weg elkaar passeren 

zonder in de berm te komen? 

De parallelweg aan de westzijde heeft een breedte van 6 m in het huidige ontwerp. Met een 

breedte van 6 m kunnen twee voertuigen met een wettelijk toegestane maximale breedte elkaar 

passeren.  

8. Is er ook rekening gehouden met migratie van de randstad naar Zeeland in de getallen? 

Voor de berekeningen van de verkeersaantallen wordt het verkeersmodel gebruikt. Het 

verkeersmodel is in 2021 geactualiseerd naar de meest recente inzichten ten aanzien van 

verkeerstellingen, ruimtelijke, infrastructurele en demografische ontwikkelingen. Daarnaast is 

aangesloten bij het landelijke verkeersmodel van Rijkswaterstaat (NRM Zuid versie 2021) voor 

wat betreft de invoergegevens (inwoners, arbeidsplaatsen, etc.) en toekomstige ontwikkelingen 

(ruimtelijk, infrastructureel, demografisch en thuiswerken). 

9. Op Schouwen-Duiveland zitten de wegen nu ook vol in de spits. Dit gaat dus alleen maar erger 

worden met alle oplossingen? 

Het verkeersmodel laat zien dat er sowieso een autonome groei is van verkeer in 2040. Per 

oplossingsrichting wordt inzichtelijk gemaakt wat de verkeer aantrekkende werking en de 

effecten op de omliggende wegen is in aantallen.  

10. Is de filevorming bij 2x1 opgelost? 

Zie het antwoord op vraag 3.  

11. Meer asfalt (meer rijbanen) betekent meer verkeer. Kan de Zeelandbrug dat aan? En niet alleen 

de Zeelandbrug maar ook de wegen op Schouwen-Duiveland! 

De netwerkeffecten en het effect op de Zeelandbrug worden onderzocht. De resultaten komen in 

het werkdocument van stap 2 van de planstudie Deltaweg. Dit werkdocument wordt op de 



website gedeeld nadat het door Gedeputeerde Staten is behandeld en beschikbaar wordt 

gesteld.   

12. Krijg je niet een flessenhals bij Colijnsplaat als het 2x2 gaat worden? 

Dat is niet uitgesloten, hoewel een deel van het verkeer richting de Oostwestweg gaat.  

13. Wordt de filevorming al bij de A58 aangegeven, zodat de wegen niet extra vollopen. En is er een 

mogelijkheid om bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer ri Zuid Holland -Rotterdam te 

splitsen door onderzoek van de verkeersstromen? 

Binnen deze planstudie wordt hier geen onderzoek naar gedaan.  

14. Wat zijn koppelkansen? 

Koppelkansen zijn kansen/wensen die niet direct betrekking hebben op de Deltaweg maar 

kunnen meeliften met de realisatie van de gekozen oplossingsrichtingen. Koppelkansen zijn o.a.: 

- het verbeteren van de verbinding in het watersysteem en aanvullend creëren van een 

faunapassage in natuurgebied het Schenge; 

- het afstemmen en combineren van de aansluiting met de Aardebolleweg naar aanleiding van 

de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid; 

- het realiseren van een mobiliteitshub. 

15. Hoeveel bomen komen er in de plannen bij in het kader van de ruimte kwaliteit en de ruimtelijke 

inpasbaarheid? 

Op dit moment is het ontwerp nog op hoofdlijnen. Ontwerp op het niveau van aanplanting vindt 

pas in een latere fase van het project plaats.  

16. Wordt er bij 2x1 en toch een restant filevorming, voorzien in doorstromingsmaatregelen voor 

OV? 

Op dit moment is daar bij het ontwerp geen rekening mee gehouden. Nadat een keuze voor een 

oplossingsrichting is genomen, wordt de betreffende oplossingsrichting verder uitgewerkt en 

kunnen aanvullende maatregelen worden beschouwd.   

17. Nu is er eigenlijk al een hoge geluidsdruk. Is het nu al nodig om geluidmaatregelen te nemen? 

Geluidsmaatregelen zijn alleen wettelijk verplicht bij nieuwbouw of bij de aanleg of fysieke 

wijziging (dus pas bij de realisatie van een oplossingsrichting) van een weg en als daar op basis 

van de rekenresultaten aanleiding voor bestaat (dat is het geval).  

18. Wordt de weg voorzien van ZOAB en is een geluidswal overwogen? 

Door aanvullend onderzoek kan bepaald worden of geluidsmaatregelen bij de bron (bijvoorbeeld 

door een ander type (stiller) asfalt te gebruiken) voldoende zijn of dat er meer 

geluidsmaatregelen genomen moeten worden, zoals overdrachtsmaatregelen (zoals een 

geluidsscherm of wal) en maatregelen bij de woningen zelf. Ook een combinatie van de 

maatregelen hoort tot de mogelijkheden 

19. Is bij de uitstoot rekening gehouden met de ontwikkelingen naar voertuigen met minder tot geen 

uitstoot? 

In de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (Rbl2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze 

van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. Bepaald is onder andere waar en hoe de 

luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden en zijn standaardrekenmethoden voorgeschreven. 

Ook is vastgelegd dat gebruik gemaakt dient te worden van enkele generieke invoergegevens 

welke jaarlijks worden vastgesteld. Tot deze gegevens behoren onder andere de emissiefactoren 

voor het wegverkeer. 

20. Heeft u de huidige waarden (geluid en lucht) ook gemeten?  

Geluid 

Nee, de geluidsspecialist van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft gebruik gemaakt van 

het landelijk model om het geluidsniveau te berekenen.  



Lucht 

Nee, voor het berekenen van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van GEOmilieu STACKS 

v2021.1. In deze module zijn de meest recente achtergrondconcentraties en emissiefactoren 

verwerkt.  

 

 


