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Onderwerp

Veiligheid Provinciale wegen en verwijderen van bermbomen als obstakels
Datum

16 augustus 2018
Ons kenmerk

C2231509/4403345
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Houpt en mevrouw De Vries,

Contactpersoon

S.C. (Selinde) Vetkamp

In uw mail van 23 juli jl. vraagt u naar de wijze waarop onze Provincie het Nwegenbeleid wil uitvoeren, in relatie tot verkeersveiligheid. Voor het
provinciebestuur is verkeersveiligheid een zeer belangrijk thema. We werken
aan verkeersveiligheid door het aanleggen en onderhouden van veilige
infrastructuur, met voorlichting en educatie werken we aan gedragsbeïnvloeding
en in overleg met het OM zetten we handhaving in. Met deze integrale aanpak
streven we ernaar het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
In Brabant richten we onze wegen zo veel mogelijk in conform de in Nederland
breed geaccepteerde richtlijnen Duurzaam Veilig van het CROW. Een belangrijk
inrichtingsonderdeel voor het bevorderen van de verkeersveiligheid is het
creëren van een zogenaamde obstakelvrije berm. Dit houdt in dat er gestreefd
wordt naar een berm waarin geen permante obstakels staan, zoals bomen of
bushokjes. Het wensbeeld is 6 meter vrije ruimte, maar de minimale maat vanuit
CROW is 4.5 meter. Bij de inrichting van onze provinciale wegen hanteren wij
een integrale benadering. Uitgaande van de veiligheidsnormen van het CROW,
wegen we daarnaast doorstroming, leefbaarheid en ruimtelijke, ecologische,
milieutechnische en financiële aspecten ten opzichte van elkaar af. Op deze
manier komen we tot een zo optimaal mogelijk ingerichte weg, uitgaande van
bovenstaande factoren en de specifieke situatie. Het is ons streven om zo min
mogelijk bomen te verwijderen. Alleen als de veiligheid erom vraagt, en er geen
geschikte alternatieven zijn, worden bomen verwijderd. Wij streven altijd naar
een passende landschappelijke inpassing van onze wegen.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

Telefoon

(073) 681 2368
Email

svetkamp@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Vanwege onze ambities op het gebied van verkeersveiligheid gaan we uiteraard
aan de slag met de subsidie Meer Veilig pakket N-wegen van het Rijk voor het
veiliger maken van onze provinciale wegen. We zorgen voor een cofinanciering
van 75% bovenop dat bedrag. Jaarlijks investeren we ruim 200 miljoen in de
Brabantse infrastructuur.
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Op het gebied van gedragsbeïnvloeding voeren we regie op verkeerseducatie
in basis-, voorgezet en (sinds kort) middelbaar beroepsonderwijs. De provincie
subsidieert lokale verkeersveiligheidsprojecten voor gemeenten en voert regie op
effectiviteitsmeting van deze projecten en maatregelen. Tevens voeren wij regie
op de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden, die wij samen met
gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en andere verkeersveiligheidspartners
uitvoeren. De provincie werkt samen met politie en Openbaar Ministerie rondom
het onderwerp verkeershandhaving.
De provincie neemt deel aan landelijke onderzoeken en overleggen, onder
andere aan het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid. We stellen uw
aangekondigde presentatie in het IPO op prijs en laten uw uitnodiging voor een
aparte presentatie daarom aan ons voorbij gaan.
Door samen te werken met onze verkeersveiligheidspartners maken we onze
Brabantse wegen zo veilig mogelijk voor alle Brabanders en de vele andere
verkeersdeelnemers die over onze Brabantse wegen reizen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

H.W.J. Swaans,
programmamanager Verkeer en Vervoer
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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