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Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021

De commissie wordt gevraagd over besluit 1, dat betrekking heeft op het vakgebied van de
commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid, te adviseren aan Provinciale Staten.

Statenlid Gringhuis (GL) heeft twee vragen over de N248. Op korte termijn worden maatregelen
getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Welke afwegingen lagen eraan ten grondslag
om daar op korte termijn in te grijpen? Ook wordt onderzoek gedaan naar lange termijn

maatregelen. Gaan die twee trajecten elkaar niet bijten? Het zou jammer zijn als korte termijn
maatregelen worden genomen, die vervolgens op de lange termijn weer ongedaan moeten
worden gemaakt, omdat ze niet meer nodig zijn.

De heer Terwal (VVD) vertelt dat de VVD akkoord gaat met het instellen twee nieuwe reserves
voor de subsidieverlening aan de gemeente Huizen voor het integrale aanpassingsplan HOV
Huizen en aan de Vervoerregio Amsterdam voor HOV Amstelveen-Uithoorn.

De VVD kan tevens instemmen met de kredietaanvraag van 575.000 euro om op korte termijn de
verkeersveiligheid te verbeteren op de kruispunten van de N248 met de Wadweg en
Waardpolderhoofdweg.

Mevrouw Kuiper (CDA) bedankt gedeputeerde Olthof en zijn ambtenaren voor het voortvarend

oppakken van de gevaarlijke kruispunten van de N248 met de Wadweg en de Waardpolderweg.

Het is goed dat ook de lange termijnmaatregelen reeds in het iMPI zijn opgenomen. Het CDA zal
voor de voordracht stemmen.

De heer Meiland (D66) stelt dat de verkeersveiligheid op de N248 voor velen een terechte zorg is,
na verschillende verkeersongevallen, waarvan een met dodelijke afloop. Dat Provincie NoordHolland zich inzet voor een maatschappelijk breed gedragen oplossing voor dit
verkeersveiligheidsprobleem is wat D66 betreft dan ook akkoord.

Is er aanleiding om kritisch te bezien of er in het regionale wegennetwerk vergelijkbare situaties
bestaan?

Mevrouw Doevendans (PvdA) zegt dat ook de PvdA kan instemmen met deze begrotingswijziging.
Ze is blij dat de Provincie meteen productief aan de slag gaat om de verkeersveiligheid te

verbeteren, nadat er ernstige verkeersongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan een met een

dodelijk slachtoffer. Goed ook dat tevens naar lange termijn maatregelen wordt gekeken. De PvdA
is volledig akkoord met de laatste begrotingswijziging.

De heer Hollebeek (PvdD) kan zich aansluiten bij voorgaande sprekers. Ieder verkeersslachtoffer
is er een teveel. De PvdD constateert dat er half miljoen euro niet is besteed aan het bevorderen
van biodiversiteit aangaande het Programma Bereikbaarheid. Uit beantwoording van technische

vragen blijkt dat dit komt door meerdere factoren, zoals het gelijktrekken van de bestekken en de
vertragende werking door corona. Kan de gedeputeerde concrete voorbeelden geven van het

gelijktrekken van bestekken? Betekent dit dat de gebiedscontracten gelijktijdig ingaan en/of

gelijk gaan lopen? Hoe kan corona vertragend werken op iets wat in de buitenlucht plaatsvindt?
Blijft het bedrag van 500.000 euro beschikbaar voor het versterken van biodiversiteit?

Gedeputeerde Olthof zegt in antwoord op de vraag of dit de meest verkeersonveilige plekken in
Noord-Holland zijn, dat hij dat niet met zekerheid kan zeggen. Wat speelde is dat op de

kruisingen met de N248 twee dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden. Daardoor is veel

maatschappelijke reuring ontstaan. De oproep van Provinciale Staten was om te onderzoeken
welke maatregelen kunnen worden getroffen. Er is een interactief traject aangegaan met

bewoners en met de gemeente. De gemeente had namelijk per brief gevraagd of een oplossing

mogelijk was. In eerste instantie is als ultrakorte termijnoplossing belijning aangebracht. Toen is
het gesprek aangegaan over mogelijke oplossingen. De verwachting is dat de korte termijn

oplossingen nog dit jaar worden gerealiseerd. De uitvoering zou eigenlijk al gestart moeten zijn,
maar dat wordt enkele weken later. Volgend jaar worden de getroffen maatregelen gemonitord.

Volgend jaar wordt gebruikt om te beoordelen welke oplossingen mogelijk zijn, mochten de korte
termijn oplossingen niet werken. Korte termijn maatregelen zullen niet worden vervangen door
die voor de lange termijn.

Of er vergelijkbare situaties zijn, is lastig te beantwoorden. Provinciale wegen zijn door het

gedrag en de snelheid van weggebruikers en door kruisingen niet altijd de meest veilige plekken.
Dat wil niet zeggen dat overal direct maatregelen moeten worden genomen. Wel moet steeds

kritisch worden gekeken, wat kan worden gedaan om de veiligheid te bevorderen. Middels de
subsidieregeling Kleine Infra kan de veiligheid op een aantal plekken worden bevorderd.

De gedeputeerde doet geen uitspraak dat andere wegen veilig zijn. Daarop zijn zoveel factoren
van invloed.

Bij interruptie vraagt de heer Dessing (FvD) of er een systematiek is waarbij periodiek preventief
wordt gekeken naar potentiële verkeersonveilige situaties.

Gedeputeerde Olthof antwoordt dat alle wegen en kruisingen voldoen aan de technische eisen en

geldende normen, zoals die zijn voorgeschreven door CROW. Wat technisch voldoende is, wil niet
zeggen dat het door het gedrag en gebruik voldoende is. De provincie is afhankelijk van
ervaringsdeskundigen en signalen vanuit de gemeenten zelf.

In antwoord op de vraag van de PvdD zegt de gedeputeerde dat de vertraging is ontstaan omdat

met alle gebiedsaannemers moest worden onderhandeld over het aanpassen van bestekken. Het
vroeg tijd om mensen bij elkaar te krijgen voor die gesprekken. Ook is vertraging ontstaan door
de coronamaatregelen.

De vrijval van 500.0000 euro wordt in de Kaderbrief van 2023 aangevraagd voor 2024.
Bij interruptie vraagt de heer Hoogervorst (SP) of de Staten zich in 2023 weer moeten buigen over
het uitgeven van voornoemd bedrag. Dat zou merkwaardig zijn want het bedrag is namelijk al
beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Olthof antwoordt dat dit geldt voor de gehele begroting. Er is wat onderbesteding.
De afweging wordt gemaakt wat daarmee wordt gedaan. In dit geval is afgesproken om een
aantal jaren 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderhoud, in het kader van

biodiversiteit. De Staten gaan over het rekeningresultaat. Dat is inherent aan de afgesproken
begrotingssystematiek.

De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan een tweede termijn.

De voordracht zal, voor dat deel wat deze commissie betreft, als hamerstuk worden doorgeleid
naar Provinciale Staten van 13 december 2021.

