
Geacht college, 

Wij danken u voor de beantwoording van de door ons gestelde vragen inzake de N208. 

Helaas heeft onze fractie met enige teleurstelling moeten constateren dat de beantwoording 

van de vragen 1 en 7 voor ons niet voldoet. Gezien het majeure onderwerp waarover het 

gaat –de reconstructie van de N208 voor een bedrag van 13 miljoen euro- willen wij deze 

onduidelijkheid niet laten voortbestaan en zien wij ons genoodzaakt opnieuw een aantal 

schriftelijke vragen ex. Art. 39 RvO bij u in te dienen.    

Reactie op beantwoording vraag 1: 

Wij verschillen met u van mening over het evaluatieproces. Dit zullen wij toelichten. 

U stelt dat de in het variantendocument vastgestelde ontwerpuitgangspunten zijn 

vergeleken met het eindresultaat. Dit is ons inziens een prima en onontbeerlijk onderdeel 

van het evaluatieproces, maar niet het volledige evaluatieproces.  

Tot onze verbazing deelt u ons vervolgens mee dat de door ons genoemde doelstellingen 

door u niet zijn teruggevonden in het door de gemeenteraad vastgestelde kader. 

Verrassend, omdat de door ons vermelde doelstellingen bijna letterlijk zijn overgenomen uit 

de Kadernota N208 (blz. 10/11) uit 2006 en de Startnotitie N208 uit 2007 (blz. 15 t/m 18), 

stukken waarnaar u zowel in uw Projectavaluatie N208 op blz. 2 als in het Raadsvoorstel 

Evaluatie N208 fase 1 en 2 onder Bestaand Kader verwijst.  

Ook in het Variantendocument waarnaar u in uw beantwoording verwijst staan de 

doelstellingen waarvoor in dat stuk uitgangspunten worden geformuleerd vermeld in de gele 

kaders op de pagina’s 1 en 2. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is in geen enkel 

raadsbesluit de kadernota vervangen door één van de latere documenten.  

In onze optiek zijn de doelstellingen voor het project N208 dan ook vastgesteld in de 

Kadernota N208 uit 2006. Vervolgens zijn de doelstellingen in een aantal stappen 

overeenkomstig punt 3.3.3 van de Kadernota  (Startnotitie N208 en Variantendocument) 

geoperationaliseerd. De uitgangspunten in het Variantendocument zijn daarmee een middel 

om een doel te bereiken.  

Ter illustratie: gescheiden verkeersstromen en rotondes zijn ter bevordering van de 

doorstroming. Het doel blijft betere doorstroming, niet het scheiden van verkeersstromen of 

het aanleggen van rotondes.   

Met onze eerste vraag beoogden wij dan ook te achterhalen of de reconstructie op basis 

van deze uitgangspunten ook daadwerkelijk geleid heeft tot een eindresultaat waarbij 

voldaan is aan de doelstellingen die de gemeenteraad voor ogen had.  

Wij verzoeken u bij deze dan ook dringend om onze vraag m.b.t. de doelstellingen alsnog te 

beantwoorden. Onderstaand nogmaals de vraag. 

  



Vraag 1:     

Concreet vernemen wij graag van u of en hoe voldaan is aan de volgende doelstellingen, op 

welke datum dit door u is vastgesteld en op welke wijze dit is vastgesteld/gemeten(incl. 

resultaten). Indien nog niet gedaan, wanneer gaat dit dan plaatsvinden: 

Doelstellingen: 

• Kwaliteit boven het minimum van wettelijke eisen, richtlijnen en normen. 

Beschouwen wij als beantwoord in de projectevaluatie N208.  

Ruimtelijke kwaliteit: 

• Beeldbepalende groenvoorzieningen, passend wegmeubilair, ingetogen 

wegverharding.  

• De weg inpassen in de omgeving door de ruimtelijke historische structuur en 

kwaliteit te versterken en gebruik te maken van beeldbepalende voorzieningen. 

Beschouwen wij als beantwoord in de projectevaluatie N208 en onze vragen 3 en 5.  

Doorstroming: 

• Verhouding intensiteit/capaciteit (max. 0,85) 

• De reistijd moet verbeteren t.o.v. de uitgangssituatie in 2007. 

• Beperken van het aantal aansluitingen en beperken van verkeersremmende 

maatregelen. 

• Scheiding van verkeerssoorten 

• Gemiddelde rijsnelheid van 30 km/u 

Het onderdeel ‘scheiden van verkeerssoorten’ beschouwen wij als beantwoord in de 

projectevaluatie N208. 

Bereikbaarheid:  

• Waarborgen van betrouwbaar OV door garantie doorstroming. 

• Verbetering toegankelijkheid bushaltes. 

• Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen door gebruik te maken van 

Bereikbaarheidsplan Hulpdiensten. 

Het onderdeel ‘verbetering toegankelijkheid bushaltes’ beschouwen wij als beantwoord in de 

projectevaluatie N208, wel willen wij graag weten of het verwijderen van de 

voetgangersoversteek bij Fioretti consequenties heeft voor de toegankelijkheid van deze 

bushalte. 

  



Oversteekbaarheid: 

• Max. wachttijd voor fietsers en voetgangers van 30 seconden 

Verkeersveiligheid: 

• Reductie totaal aantal ongevallen met 15% in 2015 t.o.v. 2005. Graag vernemen wij 

van u wanneer de raad deze gegevens ontvangt. 

• Reductie slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers van 33% tussen 2015 en 

2020 t.o.v. 2001 en 2005 en van slachtoffers onder bromfietsers van 40% over 

dezelfde tijdvakken. Wij zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar vernemen 

wel graag hoe u van plan bent deze gegevens in 2020 beschikbaar te hebben. 

Scheiding verkeerssoorten: 

• Aparte ruimten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. 

Deze vraag beschouwen wij als beantwoord in de projectevaluatie N208. 

Oversteekmogelijkheden: 

• Faciliteren van veilige oversteekbewegingen op schoolroutes en relevante plaatsen 

waar kwetsbare verkeersdeelnemers oversteken, zo mogelijk met een 

middengeleider. 

Zichtbaarheid: 

• Goede openbare verlichting m.n. op die plaatsen waar kwetsbare 

verkeersdeelnemers oversteken. 

Leefbaarheid: 

• Minder geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen. Luchtkwaliteit handhaven 

op niveau 2007. 

Directe bereikbaarheid:  

• Inrichten conform CROW richtlijnen met ruimte voor parkeervoorzieningen en 

toegankelijkheid van panden en percelen.  

Het onderdeel m.b.t. de toegankelijkheid van panden en percelen zouden wij nog graag 

beantwoord zien. Het overige beschouwen wij als beantwoord in de projectevaluatie N208. 

Reactie op beantwoording vraag 7:  

Leidsestraat 1f: u geeft aan dat Leidsestraat 1f geen verdere ontwikkelingen kent. Wat 

bedoelt u daar mee? Onderneemt de gemeente juridische stappen om alsnog in het bezit 



van de bestreden grond te komen? Of legt de gemeente zich neer bij de claim van de hr. Vos 

en blijft de verkeerskundige situatie ook in toekomst zoals deze nu is? 

Voor ons als PvdA is dit met name van belang omdat ons berichten bereiken dat juist op dit 

punt in de N208 de situatie na de reconstructie niet verbeterd is maar juist verslechterd. Een 

andere oplossing dan de huidige is daarom in onze ogen belangrijk. Wij vernemen graag hoe 

u daar over denkt. 

Mocht er nog onduidelijkheid zijn over onze vragen, dan zijn wij gaarne bereid dit toe te 

lichten. 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 

Fractie PvdA 

Annemieke van Dijk 

  

 


