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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting 

Tussen Woerden en Vinkeveen ligt de drukke provinciale weg N212, beter bekend als de Ingenieur  

Enschedeweg. In de regio staat deze weg bekend als een weg waar hard gereden wordt en waar dikwijls 

ongelukken plaatsvinden. Eind 2011 stelde de ChristenUnie hierover schriftelijke vragen. Dit na twee 

dodelijke ongevallen op twee verschillende kruisingen. In de media ontstond destijds het pijnlijke beeld dat 

de provincie de weg nog niet onveilig genoeg vond voor een aanpak.  

 

Op woensdag 15 augustus ging het opnieuw mis. Ditmaal vond een ongeval plaats op de kruising van de 

N212 met de N463. Hierbij kwamen twee personen om het leven en raakte een persoon zwaar gewond. Ook 

na dit ongeval klinkt in de media de suggestie dat de weginrichting een rol heeft gespeeld bij het ongeval. 

Vanuit de regio hebben veel verontruste bewoners de ChristenUnie benaderd. Mensen vragen zich af of de 

provincie geen geld meer heeft voor twee rotondes, en hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen voordat er 

actie wordt ondernomen. 

 

De ChristenUnie maakt zich nog steeds ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op de N212. 

Naar aanleiding van voorgaande wil de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen stellen: 

 

1. Deelt het College de mening van de ChristenUnie dat de verkeersveiligheid op de N212 beter kan en 

beter moet? 

2. Welke concrete maatregelen worden genomen om de veiligheid op deze kruising, maar ook op de 

kruising van de N212 met de N405 bij Kamerik te verbeteren? 

 

Bij de kruising van de N212 met de N463 heeft jarenlang een flitspaal gestaan. Hiervan ging een 

waarschuwende werking uit, met als gevolg dat automobilisten (on)bewust vaart minderden. De 

ervaring van gebruikers van de N212 is dat de weg uitnodigt om met een (te) hoge snelheid te 

rijden. 

3. Is het College bekend met de redenen die het Openbaar Ministerie had om deze flitspaal te 

verwijderen? 



 

 

 

4. Welke mogelijkheden ziet het College om preventief en actief de handhaving van de snelheid ter 

hand te nemen en het Openbaar Ministerie hierin mee te krijgen? 

 

Bij de bewuste kruising is het zicht vanaf de N463 op de N212 niet optimaal. Dit komt met name 

door een brugwachtershuisje en een woekering van verkeersborden en verkeerslichten. De 

ChristenUnie heeft het kruispunt bezocht en geconstateerd dat dit inderdaad het geval is. 

 

5. Is het College bereid om dit aspect onder de loep te nemen en alles in het werk te stellen om de 

zichtlijnen te verbeteren? 

 

Namens de fractie van de ChristenUnie en hoogachtend, 

 

 

A.J. Schaddelee 


