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Bij brief van 5 november 2021, ingekomen op 5 november 2021, heeft u namens 

de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat de provincie Noord-Brabant in 2018 een Quick scan heeft 

uitgevoerd? Zo ja, Wat was de conclusie van het onderzoek?

Antwoord: Ja, de quickscan hebben we in februari 2018 afgerond. Het 

onderzoek had betrekking op de aansluitingen van de N267 met de 

gemeentelijke Heesbeenseweg en de N283. Kort samengevat was de conclusie 

dat er zowel verbeteringsmaatregelen voor de korte als de lange termijn 

mogelijk zijn en dat vervolgonderzoek nodig was om de juiste keuzes te 

kunnen maken. 

2. Zijn er 2018 toezeggingen gedaan zijn door GS van Noord-Brabant tot het 

uitvoeren van een planstudie? Zo ja, Is deze uitgevoerd en wat is de status van 

de planstudie? a. Wanneer gereed? b. Wat zijn de resultaten?

Antwoord: Ja, in maart 2018 hebben we aangegeven dat een planstudie voor 

het uitvoeren van groot onderhoud zou volgen. Dit was gebaseerd op de 

verwachting dat de technische levensduur van de verharding van de N267 in 

2022 verstreken zou zijn. Medio 2019 bleek echter dat groot onderhoud 

voorlopig niet nodig was, omdat de kwaliteit van de N267 nog voldoende was. 
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De planstudie was daarom ook niet nodig. We zijn wel doorgegaan met de 

resultaten van de quickscan voor de locatie Kromme Nol/Polstraat/N267. We 

hebben naar aanleiding daarvan overleg gevoerd met de gemeente. In overleg 

met de gemeente hebben we het afgelopen jaar op de genoemde locatie 

observaties en dataonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan voeren we 

momenteel een vervolgonderzoek, inclusief cameraonderzoek, uit. De 

resultaten hiervan bespreken we naar verwachting nog dit kalenderjaar met de 

gemeente. 

3. Zijn de eventuele werkzaamheden begroot en staan de werkzaamheden op 

de planning?

Antwoord: De uitvoering van eventueel noodzakelijke werkzaamheden aan de 

aansluitingen van de N267 zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 

Kleinschalige Verkeerskundige Maatregelen. Met onze statenmededeling van 

20 april 2021 hebben we uw Staten over de KVM geïnformeerd (zie 

kernboodschap 3). Of er bij de Kromme Nol/Polstraat/N267 maatregelen nodig 

zijn en zo ja welke, is afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgonderzoek 

dat we momenteel uitvoeren.

4. Is GS het eens dat het een geen goed idee is om werkzaamheden aan deze 

belangrijke toegangsweg; gelijktijdig uit te voeren met de start verbreding A27 

omdat Altena dan als het ware gedeeltelijk op slot komt te zitten?

Antwoord: Wij plannen werkzaamheden aan onze wegen altijd zo efficiënt 

mogelijk en stemmen daarbij altijd af met collega-wegbeheerders. We 

proberen werkzaamheden zo veel mogelijk met elkaar te combineren, zodanig 

dat het gemotoriseerd verkeer zo weinig mogelijk hinder ervaart. De planning 

en uitvoering van eventuele verkeerskundige- of infrastructurele maatregelen 

die op basis van het vervolgonderzoek nodig worden geacht, zijn onder 

andere afhankelijk van de omvang ervan, alsmede van eventueel noodzakelijke 

ruimtelijke en andere procedures.

5. Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit knelpunt oplossen?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het voornoemde 

vervolgonderzoek, alsmede van eventueel te doorlopen wettelijk 

voorgeschreven procedures. Zie verder onze antwoorden op uw vragen 3 en 4.

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1865097
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1865097
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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)


