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Geachte heer Van Voorst,
Naar aanleiding van uw onderstaande vraag van 19 november 2019 antwoorden wij u als volgt.
Vraag
Dorpsraad Eerde heeft onlangs een brief geschreven aan de Provincie. De dorpsraad wil
vanwege twee dodelijke ongevallen ingrijpende maatregelen aan de weg. In haar antwoord
schrijven Gedeputeerde Staten: 'Zoals al eerder aangegeven zijn wij in afwachting van de plannen
van de gemeente met betrekking tot de infrastructuur'. En verderop in dezelfde brief: 'De N622 is
een provinciale weg maar ligt geheel binnen de gemeente Meierijstad. Mede daarom willen wij
graag aansluiten bij de visie van de gemeente over haar infrastructuur'.
Vraag: kan de Provincie gemeentelijke plannen met betrekking tot die infrastructuur tegemoet
zien? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
We zijn gestart met het opstellen van een duurzame Mobiliteitsvisie.
Het opstellen van zo’n visie is complex en kost betrekkelijk veel tijd.
In het kader van de op te stellen mobiliteitsvisie gaan wij in gesprek met belangrijke stakeholders.
Stakeholders zijn bijvoorbeeld de dorpsraden, buurgemeenten, de ondernemers en de provincie.
Samen met de belangrijke stakeholders, inwoners, scholieren en bezoekers werken we aan de
visie, waarin ook de visie op het wegennet een plek krijgt.

Volgens de huidige planning is de conceptversie van de mobiliteitsvisie eind 2020 gereed en gaat
de visie dan de inspraak in. De provincie wil daar niet op wachten en wil daarom, vooruitlopend op
die visie, op het bewuste kruispunt in de Eerdsebaan quick-wins realiseren.
Op dit moment wordt onderhoud gepleegd aan de hoofdrijbaan van de Eerdsebaan.
In deze werkzaamheden zijn nog geen verbeterpunten voor het kruispunt opgenomen.
De provincie is nu, in samenspraak met ons, aan het bekijken of en op welke termijn er (los van
en aanvullend op het onderhoud en los van onze mobiliteitsvisie) extra aanpassingen en
verbeteringen mogelijk zijn. Het is nog niet bekend wanneer daar duidelijkheid over komt.

Hoogachtend,
H. van Rooijen
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