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Inhoud schriftelijke vraag:

Graag zou ik opheldering willen vragen aan het college, met schriftelijke beantwoording, over 
publicaties in de media (Haarlems dagblad 23-7) over de Nieuweweg, waarin de portefeuillehouder 
ook uitgebreid in de gelegenheid is geweest om een reactie en toelichting te geven.

1. Is het correct dat er een plan is gemaakt om over te gaan tot herinrichten van de Nieuweweg?
2. Indien ja: Welke probleemstelling en daaruit volgende probleemanalyse maakte het 

noodzakelijk om het groot onderhoud te wijzigen in herinrichting?
3. Is het correct dat er in het plan ook een intentie is om ongeveer iedere 70 meter een 

verkeersdrempel op te werpen, waren er geen andere manieren om problemen uit de 
probleemanalyse op te lossen, en waarom is de drempel dan noodzakelijk in de wetenschap 
dat dit voor de overwegende gebruikers van de weg zeer grote nadelen geeft? 

4. Wil het college de probleemstelling en analyse voor de raad inzichtelijk maken, zodat de 
fractiespecialisten deze ook kunnen beoordelen?

5. Het lijkt in het bewuste artikel of het vigerende HVVP en verkeersbeleid, met als uitgangspunt 
geen verdere uitbreiding van het verkeersdrempel areaal, niet is gehanteerd, graag hiervoor 
een verklaring. 

6. Waarom wordt er afgeweken van de begroting 2020-2023 waarin geld beschikbaar is gesteld 
voor reconstructie, en geen herinrichting van de Nieuweweg, zonder de raad daarover te 
informeren?

datum antwoordbesluit college: 02-09-2020
afhandeling in raadscommissie: 03-09-2020

Antwoord college:

1. Is het correct dat er een plan is gemaakt om over te gaan tot herinrichten van de Nieuweweg?

Ja, er is een plan voor de reconstructie (met herinrichting) van de Nieuweweg.

2. Indien ja: Welke probleemstelling en daaruit volgende probleemanalyse maakte het 
noodzakelijk om het groot onderhoud te wijzigen in herinrichting?



In de programmabegroting is de Nieuweweg opgevoerd voor reconstructie.

De weg is smal. Hierdoor zijn de bermen kapotgereden en is het asfalt aan de randen 
afgebrokkeld. De berm is oneffen en heeft diepe kuilen. Door de randschade en gaten in 
de bermen kan schade aan de autobanden/velgen ontstaan. Voor fietsers is er gevaar 
voor vallen. Met kleinere onderhoudsmaatregelen (regulier onderhoud) kan de kwaliteit 
niet verbeterd worden. Alleen met een volledige reconstructie kan de kwaliteit structureel 
worden verbeterd.

Ook voldoet de huidige inrichting van de weg niet aan de richtlijnen van een 60 en 30 km 
weg. Met een reconstructie van de weg wordt de weg ingericht volgens de wet-,  
regelgeving en de richtlijnen.

3. Is het correct dat er in het plan ook een intentie is om ongeveer iedere 70 meter een 
verkeersdrempel op te werpen, waren er geen andere manieren om problemen uit de 
probleemanalyse op te lossen, en waarom is de drempel dan noodzakelijk in de wetenschap 
dat dit voor de overwegende gebruikers van de weg zeer grote nadelen geeft? 

Ja, met de reconstructie wordt de inrichting van de weg in overeenstemming gebracht 
met de inrichtingseisen van een verblijfsgebied (30 of 60 km/u). Hierdoor maken we de 
weg voor de lange termijn weer duurzaam en veilig(toekomstbestendig). Als 
snelheidremmende voorzieningen zijn verkeersdrempels voorzien.

In theorie zouden ook as-verspringingen als snelheidremmende voorziening mogelijk zijn. 
Echter hiervoor ontbreekt de beschikbare ruimte. Er zouden gronden moeten worden 
verworven. Daarnaast hebben as-verspringingen het nadeel dat ze voor grotere 
voertuigen (trekkers met aanhanger) moeilijk te passeren zijn. Voor personenauto’s 
hebben dergelijke voorzieningen nagenoeg geen snelheid remmend effect.

De inrichting van de weg wordt grotendeels bepaald door de wet-, regelgeving en 
richtlijnen. De wegbeheerder heeft hier weinig vrijheden.

4. Wil het college de probleemstelling en analyse voor de raad inzichtelijk maken, zodat de 
fractiespecialisten deze ook kunnen beoordelen?

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen over de gaten en kuilen in de bermen.  
Eind 2017 heeft een inwoner aangegeven dat de bermen van de Nieuweweg zijn 
uitgesleten en de kwaliteit van de verharding slechter is dan van andere wegen in het 
buitengebied. Ook werd aangegeven dat bewoners van zorginstellingen en hun 
begeleiders regelmatig wandelend gebruik maken van de Nieuweweg. De wandelaars 
kunnen bij passerend verkeer slecht gebruik maken van de berm. De berm is oneffen en 
heeft diepe kuilen. Door de randschade aan het asfalt kan schade aan de autobanden en 
velgen ontstaan. Voor fietsers is er gevaar voor vallen. 

In 2014 heeft er groot onderhoud aan de asfaltverharding plaatsgevonden op het 
gedeelte ten oosten van de spoorbaan. Hier is een levensduur verlengende maatregel 
uitgevoerd in de vorm van een slijtlaag. Dit was een reparatiemaatregel i.v.m. 
scheurvorming en rafeling. Deze maatregel heeft een beperkt levensduur verlengend 
effect (< 10 jaar). 

Onderhoudsmaatregelen aan de berm hebben een kortdurend resultaat.

Met een reconstructie wordt de inrichting in overeenstemming met de wet-, regelgeving 
en richtlijnen gebracht.

5. Het lijkt in het bewuste artikel of het vigerende HVVP en verkeersbeleid, met als uitgangspunt 
geen verdere uitbreiding van het verkeersdrempel areaal, niet is gehanteerd, graag hiervoor 
een verklaring. 



In de ASVV (binnen de bebouwde kom) en CROW (buiten de bebouwde kom) zijn de 
inrichtingseisen voor de diverse wegen aangegeven. Deze richtlijnen worden door de 
wegbeheerders in Nederland toegepast. Ook met de realisatie van projecten uit het HVVP moeten 
de wet-, regelgeving en richtlijnen worden toegepast.

6. Waarom wordt er afgeweken van de begroting 2020-2023 waarin geld beschikbaar is gesteld 
voor reconstructie, en geen herinrichting van de Nieuweweg, zonder de raad daarover te 
informeren?

Er wordt niet afgeweken. In de programmabegroting is de Nieuweweg opgevoerd voor 
reconstructie (herbouw).

De aanwonenden zijn betrokken bij de reconstructie (participatie). Waar mogelijk (waar 
wet-, regelgeving en de richtlijnen dit toelaten) zijn de reacties/verzoeken in de 
reconstructieplannen verwerkt.

Een veilige inrichting van de weg is een verantwoordelijkheid van het college 
(wegbeheerder). De inrichting van de weg moet voldoen aan de wet-, de regelgeving en 
de richtlijnen.
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