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Memorandum 
 

Datum : 18-12-2006 

Aan : Dhr. F. Rohof Statenfractie VVD, commissie IME 

Van : Marc Klinkers (WVV/VPO) Tel.: 2577 

Onderwerp : Vragen proefopstelling N402 Rijksstraatweg Nieuwersluis 

Vraag: Herinnert u zich de motie van Provinciale Staten d.d. 8 december 2003 betreffende 
afwaardering van wegen?” 
Antwoord: Ja, de motie van de Provinciale Staten betreffende de afwaardering van wegen is bekend. 
 
Vraag: Hoe verhoudt de situatie in Nieuwersluis naar uw oordeel zich met de aangenomen motie? 
Antwoord: De situatie in Nieuwersluis wordt niet beschouwd als het afwaarderen van de 
Rijksstraatweg. De tijdelijke proefopstelling op de Rijksstraatweg is om te kijken of de doelstellingen 
die ten aanzien van de verkeersoverlast in Nieuwersluis zijn geformuleerd door de “Bewonersverening 
Nieuwersluis bestaat” en de gemeente Loenen namelijk het terugbrengen en handhaven van de 
maximum snelheid in de dorpskern, het veiliger maken van de trottiors  voor voetgangers en het 
terugbrengen van sluip- en vrachtverkeer kunnen worden verbeterd. 
 
Vraag: Bent u bekend met de grote problemen zoals: 

• De geschetste filevorming op de Rijksstraatweg in de richting van zowel Loenen als 
Breukelen? 

• De substantiële toename van verkeersaanbod van auto’s op het Zandpad en het gevaar 
dat daardoor ontstaat voor fietsers die intensief gebruik maken van dit pad? 

• De toename van files op het Zandpad omdat het verkeer op de Rijksstraatweg niet 
voldoende kan afvloeien? 

• Personen niet kunnen oversteken aangezien tijdens de drukke tijden altijd één weg in 
gebruik is door rijdende auto’s. 

• “Om en om” verkeer regelmatig de snelheid van auto’s juist doet verhogen in plaats 
van verminderen. 

Antwoord: Ja, de problemen zijn bij ons bekend. Door deze problemen is de proefopstelling in de 
eerste week al gewijzigd/aangepast waardoor de geschetste filevorming op de Rijkstraatweg en het 
Zandpad minder voorkomt. De toename van het verkeersaanbod op het Zandpad is door het 
verminderen van de filevorming niet meer aanwezig. De overige problemen worden in de evaluatie 
meegenomen. 
 
Vraag: Als u van oordeel bent dat de maximumsnelheid op de Rijksstraatweg moet worden verlaagd 
of dat een ander handhavingsregime de voorkeur heeft waarom is dan niet gekozen voor bijvoorbeeld 
flitspalen zoals die ook worden gebruikt in de kern van Loosdrecht? 
Antwoord: Er is nog niet gekozen voor een bepaald handhavingsregime, ook dit zal in de onze 
besluitvorming over de maatregel worden meegenomen. Krapte is een “natuurlijke”snelheidsremmer. 
Landelijk is de trend eerder minder flitspalen toe te passen dan meer. 
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Vraag: Kunt u aangeven waarom, mede gezien de uitspraak van Provinciale Staten de commissie IME 
niet geraadpleegd is over deze maatregel? 
Antwoord: De keuze voor 30 km/uur in de bebouwde kom is conform Duurzaam Veilig en heeft 
nauwelijks effect op de doorstroming. Over de eventuele aanvullende maatregelen is nog geen keuze 
gemaakt. 
 
Vraag: Bent u bereid om de maatregel in de kern Nieuwersluis terug te draaien en op welke manier 
denkt u de commissie IME te betrekken bij eventueel definitief te nemen maatregelen op de 
Rijksstraatweg in Nieuwersluis? 
Antwoord: De proefopstelling is half december verwijderd en zodra er na evaluatie een besluit is 
genomen om een definitieve maatregel te realiseren op de Rijksstraatweg te Nieuwersluis zal de 
commissie IME hierover worden geïnformeerd. 
 


