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Raadsvragen art 42 CU
verkeerssituatie Garderen

U heeft namens de fractie van de CU schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de
aanpak van het vrachtverkeer in Garderen. Hieronder beantwoorden wij uw vragen als
volgt.
Vraag 1: Mogen we uit deze zin opmaken dat de provincie heeft ingestemd met de
verlaging van de maximum snelheid tot 60 km/h op de toeleidende wegen?
Antwoord: Nee. Afgesproken is dat de gemeente (vooruitlopend) een visie opstelt.
Deze wordt door de provincie meegenomen bij het opstellen van de trajectvisie en
daarbij behorende afwegingen. Een besluit over een lagere maximumsnelheid is op dit
moment nog niet genomen.
Vraag 2: Is het mogelijk dat de maximum snelheid eerder verlaagd wordt dan dat het
onderhoud plaats vindt, of moeten we uit deze zin opmaken dat het nog tenminste tot
2026 duurt voordat de snelheid op deze weg verlaagd wordt.
Antwoord: Nee. Voor het verlagen van de maximumsnelheid is een andere inrichting
van de betreffende wegen nodig. Geloofwaardigheid en een uitstraling die aansluit bij
deze lagere maximumsnelheid is hierbij belangrijk. Een andere inrichting van de weg is
pas mogelijk bij groot onderhoud. De planning hiervan is nog niet bekend, maar zal niet
eerder plaatsvinden dan 2026.
Vraag 3: Welke invloed kan het college er op uitoefenen dat de snelheid op de N310
toch eerder verlaagd wordt?
Antwoord: Wij zijn net als de provincie geen voorstander van het verlagen van de
snelheid zonder hier de weginrichting op aan te passen. Tegelijkertijd zijn wij van
mening dat maatregelen op kortere termijn nodig zijn. Daarom blijven wij met de
provincie in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar wat er wel mogelijk is. Dit doen we
samen met de stakeholders uit Garderen.
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