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Veiligheid snelfietsroute F59

Datum

6 april 2021
Ons kenmerk

C2278408/4860231
Uw kenmerk

Geachte heer Hendriks,

Contactpersoon

Bij brief van 12 maart 2021, ingekomen op 19 maart 2021, heeft u namens de CDA

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(06) 52 79 43 69

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven welke stappen ondernomen zijn om de
veiligheid van de F59 te verbeteren?
Antwoord: De provincie werkt momenteel samen met de gemeenten Oss en Den
Bosch aan een plan om de F59 op een aantal onderdelen verder te verbeteren.
Voorbeelden zijn het verwijderen van obstakels op of naast het fietspad, het
aanbrengen van extra markering op het fietspad en het plaatsen van nieuwe
bewegwijzering conform de momenteel in voorbereiding zijnde nieuwe richtlijn
van het CROW.

2. Op 9 februari 2020 hebben we gelezen in het Brabants Dagblad dat een snelle
meetfiets het snelfietspad F59 in beeld brengt. Voor een pilot op de F59 tussen
Oss en Den Bosch is door de provincie een heus fietsend datacentrum gebouwd.
Het experiment moet op termijn helpen om de veiligheid op fietspaden in het
hele land te vergroten. Zijn de resultaten van dit experiment al bekend?
Antwoord: Het experiment houdt in dat een rijdende meetfiets op de F59 data
over het fietspad heeft verzameld. Het betreft beelden van de weg, afmetingen
van kruispunten, wegtypes en eventuele gaten in het wegdek. Alle verzamelde

-

data worden momenteel geanalyseerd en vergeleken met gegevens uit meer

Datum

traditionele meetmethoden. De resultaten zijn nog niet bekend.

6 april 2021
Ons kenmerk

C2278408/4860231
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3. Zo ja kunnen we de resultaten ontvangen? Zo nee wanneer zijn de resultaten

Datum

wel bekend?

6 april 2021

Antwoord: We verwachten de resultaten van het experiment dit voorjaar.

Ons kenmerk

C2278408/4860231

4. Één van de doelen van dit experiment was om de fietspaden veiliger te maken,
wat is de conclusie m.b.t. de F59?
Antwoord: De conclusie is nog niet bekend omdat de analyse van de resultaten
van het experiment nog niet is afgerond.

5. Wat doet de provincie met de uitkomsten van deze analyse?
Antwoord: De uitkomsten van deze analyse worden beoordeeld op hun
bruikbaarheid als informatiebron om te komen tot verdere planvorming en
verbetering van de F59 en andere fietsroutes.

6. Welke punten uit deze analyse kunnen we gebruiken om aandacht te vragen
voor de gewenste verbeteringen?
Antwoord: Gelet op de vorige antwoorden kunnen we deze vraag nu nog niet
beantwoorden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

H.W.J. Swaans,
programmamanager Multimodale Bereikbaarheid
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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