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Bereikbaarheid 
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Datum 
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C2255758/4620792  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

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

Telefoon 

(073) 680 86 78 

Email 

mschoenmaker@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 5 december 2019, ingekomen op 5 december 2019, heeft u 

namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. In antwoord op vraag 2 schrijft u dat de verbeterpunten uit het Testrapport 
Fietssnelwegen van de ANWB u bekend waren en u de adviezen van de 
ANWB gebruikt bij het ontwerp en de realisatie van nieuwe snelfietsroutes. 
Waarom niet bij bestaande snelfietsroutes, zoals de huidige F59, waarvan de 
verbeterpunten u inmiddels bekend zijn? 
Antwoord: De F59 was gerealiseerd voordat het testrapport van de ANWB 

verscheen. Na de realisatie van de F59 zijn de gemeenten waar de F59 

doorheen loopt de bevoegd wegbeheerders van het fietspad. Het treffen van 

kleine maatregelen of aanpassing van het fietspad is derhalve een keuze die 

primair ligt bij de betreffende gemeente(n). We voeren overleg met de 

gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de Fietsersbond over de wenselijkheid 

en de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. 

 

2. In antwoord op vraag 5 schrijft u ‘altijd bereid te zijn overleg te hebben over 
de aanleg van een nieuwe of verbeteringen aan een bestaande snelfietsroute, 
zoals de F59, als onderdeel van de regionale multimodale afwegingen’. Heeft 
een dergelijk overleg inmiddels plaatsgevonden? Indien ja, wat zijn de 
uitkomsten? 
Antwoord: Ja, dat overleg heeft plaatsgevonden. We werken samen met de 

gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de Fietsersbond aan een korte-termijn-

plan en een lijst van mogelijke verbeterpunten die de wegbeheerders kunnen 

realiseren. De betrokken partijen hebben de intentie om begin 2020 keuzes te 

maken en de verbeteringen nog vóór de zomer van 2020 te realiseren. 
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3. In antwoord op vraag 6 schrijft u dat de F59 u heeft geleerd voor nieuwe 
snelfietsroutes voortaan hogere eisen te stellen aan de breedte van het fietspad, 
aan de kwaliteit van de wegverharding, het verplicht stellen van 
verkeersveiligheidsaudits en ruimte te bieden voor maatwerk. 
a) Hoe zijn deze eisen geborgd en wie ziet toe op naleving? 
Antwoord: Deze eisen zijn geborgd in de vastgestelde Subsidieregeling verkeer 

en vervoer. Aanvragen om subsidies en de finale afrekeningen ervan toetsen wij 

aan die regeling. 
b) Wat betekent dit voor de knelpunten aan de bestaande F59? 
Antwoord: Voor bestaande routes, zoals de F59, is de regeling niet van 

toepassing. 

 

4. In antwoord op vraag 6 schrijft u dat op de website www.onsbrabantfietst.nl 
de komende periode meer informatie over de Brabantse snelfietsroutes 
beschikbaar komt. Bent u bereid op de website ook een plek in te richten, waar 
gebruikers knelpunten kunnen melden? Waarom wel/niet? 
Antwoord: Nee, omdat de website is bedoeld om (potentiele) fietsers te 

informeren. Meldingen over infrastructuur moeten gebruikers melden bij de 

bevoegd wegbeheerder, zijnde de betreffende gemeente.  

 

5. In antwoord op vraag 7 schrijft u dat, in afwachting van nieuwe landelijke 
richtlijnen voor bewegwijzering, ‘de bevoegd wegbeheerder intussen 
kleinschalige verbeteringen kan uitvoeren’. Wie is inzake de F59 de 
bevoegd wegbeheerder en is deze bereid kleinschalige verbeteringen uit te 
voeren die op korte termijn de veiligheid verbeteren? 
Antwoord: Zie hiervoor ons antwoord op vraag 1. 

 

6. In antwoord op vragen 8 en 9 schrijft u op de F59 een schouw te hebben 
uitgevoerd en de bevindingen samen met testrapport van de ANWB en de 
knelpunten van de Dorpsraad Nuland te zullen bespreken tijdens het periodieke 
overleg met gemeenten. 
a) Wat zijn de bevindingen van de schouw? 
Antwoord: De bevindingen van de schouw zijn dat de kwaliteit van de route 

wisselt van hoge tot minder hoge kwaliteit. 
b) Heeft het periodieke overleg inmiddels plaatsgevonden? 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. 

c) Indien ja, wat zijn de uitkomsten van dit overleg? 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. 

 

7. In antwoord op 10 schrijft u bereid te zijn om met de gemeente ’s-
Hertogenbosch, en door de gemeente ’s-Hertogenbosch betrokken partijen, 
maatregelen te overwegen die de fietsveiligheid en het fietscomfort op de 
F59 ’s-Hertogenbosch – Oss te verbeteren. Wat kunt u ons hierover melden? 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. 
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8. Kunt u, in samenspraak met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere 
betrokken partijen, een planning/tijdspad geven voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de F59? Bijvoorbeeld wanneer overleg- en 
beslismomenten zijn, wanneer verbeteringen in gang worden gezet en zijn 
gerealiseerd. 
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


