2017 66

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit:

: 17 juli 2017
: 12 september 2017

Vragen nr. 66

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over de problemen tussen het
landbouwverkeer en de medeweggebruikers op de provinciale en gemeentelijke wegen in
Noord-Holland Noord met name de gemeente Hollands Kroon
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde
in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten mede, dat op 17 juli 2017 door het lid van Provinciale Staten, de heer
J.H. Leever (Ouderenpartij NH), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op verschillende plekken in Noord-Holland Noord rijden grote en zware landbouwvoertuigen
over provinciale- en gemeentelijke wegen, meestal zonder fietspaden. Het snelheidsverschil
tussen voornamelijk tractoren en andere weggebruikers is zo groot, dat automobilisten
regelmatig gevaarlijke capriolen uithalen om te kunnen inhalen en fietsers in de berm belanden
met alle gevolgen van dien. Het zal duidelijk dat we hier te maken hebben met een groot
verkeersprobleem.
Tot op heden werden de betreffende voertuigen van de provinciale wegen naar parallelwegen
verdrongen. Deze wegen zouden veiliger zijn, maar gezien de vele ongelukken op die wegen is
het maar de vraag of dit juist is.
Laat duidelijk zijn dat de Ouderenpartij NH wel van mening is, dat het verkeer in dienst van de
landbouw in Noord-Holland Noord recht heeft op haar plaats op de wegen van Noord-Holland
Noord.
Oplossingen
Een drietal oplossingen liggen voor de hand:
1. aanleg van tractorpasseerstroken
Het zal duidelijk zijn dat wil deze oplossing toereikend zijn er zeer vele
tractorpasseerstroken aangelegd moeten worden.
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2. aanleg van vrijliggende fietspaden op de gemeentelijke wegen die bij dit probleem
betrokken zijn.
3. verbreding van betrokken provinciale en gemeentelijke wegen.
In de praktijk zal de juiste combinatie van deze drie oplossingen het meest effectief zijn voor
de oplossing van deze verkeersproblematiek.
Echter als we de drie oplossingen nader bezien, dan zal duidelijk zijn, dat ze alle drie zeer
kostbaar zijn. Voor een enkele gemeente zijn deze kosten niet op te brengen.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Bent u met ons eens dat de oplossing of vermindering van dit probleem een gecombineerde
aanpak vereist van alle betrokkenen: provincie, gemeenten en landbouworganisaties, zo nee
waarom niet?
Antwoord 1:
Ja, in die zin dat oplossing c.q. vermindering van landbouwknelpunten betrokkenheid vereist
van alle door u genoemde partijen.
Vraag 2:
Bent u bereid voor deze gecombineerde aanpak het voortouw te nemen, zo nee waarom niet?
Antwoord 2:
Ja, voor zover het knelpunten op provinciale wegen betreft nemen we het voortouw in
samenwerking met gemeenten en landbouworganisaties. Deze knelpunten onderzoeken we als
onderdeel van trajectstudies, waarbij integraal wordt gekeken naar de veiligheid, doorstroming
en leefbaarheid op het gehele traject. De provincie zoekt echter ook breder naar oplossingen.
Zo heeft kavelruil als voordeel dat meerdere kavels dichtbij en aaneengesloten op een erf, ook
de intensiteiten van landbouwverkeer verminderen.
Vraag 3:
Bent u bereid voor de oplossing of vermindering van dit probleem ook financiële middelen
beschikbaar te stellen, zo nee waarom niet?
Antwoord 3:
Daar waar wij oplossingen voor knelpunten met betrekking tot landbouwverkeer zien, leggen
wij deze, al dan niet als onderdeel van een groter project of trajectstudie, via het PMI ter
besluitvorming aan u voor.
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