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Toelichtinq:
Vragen Rondweg Oost Veenendaal

ln 2006 is in Veenendaal de Rondweg Oost geopend, een nieuwe ontsluiting van de genoemde stad. Deze

ontsluiting moet de Rondweg West, die dicht langs en soms door de bebouwde kom van Veenendaal gaat,

ontlasten. Sinds de opening van deze weg zijn vaak onveilige situaties ontstaan en ongelukken gebeurd, de

meest recente aanrijding gebeurde vanochtend, d.d. 4 maart 2013. De flauwe bocht in de weg langs de

bebouwde kom van Veenendaal, de wisseling van 2x2 naar 2x1 rijbanen, de paaltjes midden op de weg
waartussen vaak'geslalomd' wordt en diverse werkzaamheden (zie de foto op de volgende bladzijde) spelen

hierbijeen rol.

Naar aanleiding van de hierboven genoemde situatie heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

ls het College op de hoogte van de vaak onveilige situaties op de Rondweg Oost?

Antwoord:
Nee.
Op basls van geregistreerde ongevallen is de Rondweg Oost niet onveilig. Het landelijk beleid is het

terugdringen ian z¡ekenhuisgewonden en ongevallen met dodeliike afloop. De provincie veftaalt dit in

het 
-beleid 

voor de provinciale wegen. De inrichting van de weg voldoet aan de daaraan te stellen

eisen.

Kan het College een ovezicht geven van de ongevallen die sinds de opening in 2006 hebben
plaatsgevonden en de aantallen slachtoffers (zowel gewonden als doden) die sinds die tijd op de

Rondweg Oost gevallen zijn?

Antwoord:
net werzrcnt betreft geregistreerde ongevallen in het databestand van het ministerie van lnfrastructuur

en Mitieu. Het betreft-van de Rondweg Oosf het gedeette van de zuidelijke aansluiting met de A12 tot

aan de kruising met de Cuneraweg over een lengte van 4,7 kilometer. Bii elk genoemd ongeval in het

overzicht is 1 slachtoffer gevallen. De ongevallen zijn tot en met 201 1 geregistreerd. De ongevallen in

2012 zijn nog niet geregistreerd in het ongevatlenbestand. Wel is bii ons bekend dat er in 2012 een
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ongeluk is gebeurd met dodelijke afloop nabij het tankstation op Rondweg Oost. Zodra de
ongevalsgegevens over 2012 bekend zijn zullen wij u hierover berichten. Naar verwachting is dit
volgende maand.
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3. ls het College het eens met de SGP-fractie dat er zo vaak onveilige situaties en ongelukken
plaatsvinden op de Rondweg Oost dat de weg als 'onacceptabel onveilig' aangeduid dient te worden?
Zo nee, waarom?

Antwoord:
Nee.
Zie ook vraag 1.

Uit informatie van wegínspecfeurs ls ons bekend dat er ongevallen plaatsvinden op de Rondweg Oost.
Het betreft hier veelal ongevallen met uitsluitend materiële schade, die vallen buiten de doelstellingen
van het landelijk en provinciaal verkeersveiligheidsbeleid. De weginspecteurs ervaren de Rondweg
Oosf nref als onveilig.

4. Welk traject heeft het College tot dusverre gelopen met het College van Veenendaal? Welke positie
heeft het Veenendaalse College in dezen ingenomen? Welke concrete acties zijn voortgekomen uit de
contacten met het College in Veenendaal?

Antwoord:
In de contacten fussen de colleges is de Rondweg Oosf van Veenendaal zeker ter sprake gekomen.
Daar is afgesproken om een verkenning te staften om de doorstroming op 3 rotondes op de Rondweg
Oosf te verbeteren. Met de daar uit vloeiende maatregelen zal ook de verkeersveiligheid verder
worden verbeterd. De meeste ongevallen met licht gewonden en blikschade gebeuren bij de rotondes.
De maatregelen kunnen op middellange termijn (2 tot 3 jaar) worden uitgevoerd.
Ook worden op 2 rotondes rotonde doseerinstallafies voorgesfeld om de doorstroming en de veiligheid
te verbeteren, dit in het kader van dynamisch verkeersmanagement. Deze maatregelen zijn bedoeld
voor de korte termijn (staft in 2013).

5 . Welke maatregelen gaat het College nemen om de genoemde onveilige situaties te beperken en zo
het aantal ongelukken te verminderen?

Antwoord:
Zie vraag 4.
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