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(06) 52 79 43 69 
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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 29 juni 2020, ingekomen op 29 juni 2020, heeft u namens de CDA 

fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. In hoeverre zou het toestaan van groot en zwaar land- en bosbouwverkeer 
op de provinciale weg N617, op het traject tussen de rotonde Hoogstraat 
en de rotonde Gestelseweg, kunnen bijdragen aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Sint-Michielsgestel? Kunt u 
schetsen wat hiervan de voor- en nadelen zijn? 

Antwoord: We zijn niet bekend met eventuele problemen met land- en 

bosbouwvoertuigen (oftewel MMBS-voertuigen) binnen de bebouwde kom van 

Sint-Michielsgestel.  

In zijn algemeenheid heeft het toelaten van MMBS-voertuigen op onze wegen 

nadelige gevolgen voor de doorstroming van het verkeer en voor de 

verkeersveiligheid vanwege de grote snelheidsverschillen tussen MMBS-

voertuigen en het overige verkeer. In een beleidsregel hebben we vastgesteld 

hoe we de toelaatbaarheid van dergelijke voertuigen op onze wegen afwegen. 

MMBS-voertuigen laten we in principe niet toe op onze wegen indien er een 

geschikt alternatief bestaat of te maken is en indien de verkeersintensiteit hoger is 

dan 12.000 motorvoertuigen per etmaal. Voor het MMBS-verkeer is ter plaatse 

een parallelweg langs de N617 beschikbaar en van de N617 maken dagelijks 

13.400 motorvoertuigen gebruik. 

 

2. Is u bekend of er lokaal draagvlak bestaat voor een dergelijke 
verkeersingreep? Indien u dit niet weet, bent u bereid dit na te gaan? 

Antwoord: Nee, dat is ons niet bekend en de gemeente heeft zich over dit 

onderwerp ook niet bij ons gemeld. We hebben daarom geen aanleiding om 
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een verkeersingreep te onderzoeken. Uiteraard denken we met de gemeente 

mee in het geval de gemeente ons zou vragen. 

 

3. Welke andere mogelijkheden ziet u om de verkeersveiligheid in Brabantse 
dorpskernen te verbeteren, m.n. op die plekken waar sprake is van 
conflictsituaties tussen ‘langzaam verkeer’ en overig verkeer en van overlast? 

Antwoord: De verbetering van verkeerssituaties vraagt om onderzoek en 

maatwerk. Bovenal geldt dat de verkeersveiligheid op wegen in dorpskernen in 

beginsel een gemeentelijke aangelegenheid is. We denken echter doorlopend 

met gemeenten mee en dragen financieel bij aan (verkeersveiligheids)projecten 

in de regio op basis van onze Subsidieregeling verkeer en vervoer. Daarnaast 

verbeteren we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in kommen door 

randwegen aan te leggen, zoals bij Baarle-Nassau en Haps. We starten de 

komende bestuursperiode ook voor andere kernen met studies waarin 

komproblematieken nadrukkelijk aan de orde komen. 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

Namens dezen, 

  

 

H.W.J. Swaans, 

programmamanager Multimodale 

Bereikbaarheid  

 

 

 


