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: Beantwoording schriftelijke vragen omtrent onderhoud Jan Oldenburglaan

Geachte fractieleden,
U heeft op 3 juli jl. vragen gesteld over het onderhoud aan de Jan Oldenburglaan in Bergen.
In deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen.
Vraag 1a. Heeft er een inspectie van het wegdek van de Jan Oldenburglaan
plaatsgevonden?
Er vinden gemiddeld elke twee á drie jaar inspecties plaats van alle gemeentelijke wegen.
Ook de inspecties van de Jan Oldenburglaan hebben plaatsgevonden.
Vraag 1b. En zo ja wanneer is deze geweest?
De meeste recentelijke inspecties hebben plaatsgevonden op 14 april 2015 en 22 mei 2018.
Vraag 1c. Zo ja wat is de uitkomst van deze inspectie?
De uitkomsten van de inspectie in 2015 zijn geringe lichte dwars onvlakheden
(spoorvorming) en geringe matige oneffenheden.
De uitkomsten van de inspectie in 2018 zijn meerdere lichte dwars onvlakheden
(spoorvorming) en enige matige oneffenheden.
Vraag 1d. Heeft er reeds onderzoek plaatsgevonden of deze weg ook voldoet aan de
wettelijke geluidsnormen en zo ja, wat is daarvan de uitslag?
Op dit moment worden niet structureel geluidsmetingen gedaan aan de bestaande straten.
Er is wel een geluidskaart opgesteld voor de gemeente Bergen. Hierin is aangegeven dat bij
een reconstructie/ aanpassingen aan openbare inrichting nagegaan moet worden of de
situatie niet verslechterd qua geluid. Bij 30km wegen wordt geacht dat door langzaam rijdend
verkeer de geluidsoverlast beperkt is. Bij dergelijke wegen hoeft geen rekening te worden
gehouden met maatregelen ten behoeve van geluidsoverlast tgv de weginrichting. Uiteraard
zal een weg als hij volledig opnieuw opgebouwd is minder geluid produceren dan een oudere
weg.
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Vraag 2. Staat de renovatie van de Jan Oldenburglaan op het programma?
Zo nee wat is hiervoor de reden? Zo ja wanneer is deze gepland?
De renovatie van de Jan Oldenburglaan (deel Russenweg – Pr. Hendriklaan) is naar voren
geschoven in de planning en staat op dit moment opgenomen in de meerjarenplanning voor
2020.
Op basis van inspecties, meldingen van bewoners, verkeerstechnische noodzaak en/of staat
van het riool wordt onderhoud aan straten ingepland voor de periode van twee jaar. Op dit
moment is er op basis van deze gegevens geen reden om de Jan Oldenburglaan eerder dan
2020 in te plannen voor grootschalig onderhoud of reconstructie.
Er wordt het gehele jaar door aan alle wegen kleinschalig herstelwerk uitgevoerd zo ook aan
de Jan Oldenburglaan indien dat noodzakelijk is.
Vraag 3a. Bent u van mening dat de huidige staat van het wegdek veilig is voor
(brom)fietsers en automobilisten en andere verkeersdeelnemers?
De staat van het wegdek is voldoende veilig en leidt niet tot ongelukken.
Vraag 3b. Zo ja betekent dit ook dat bij een eventueel ongeval de schade door de
verzekering is gedekt?
Als de wegen gemiddeld in voldoende staat van onderhoud verkeren en de weginspecties
zijn verricht, is de gemeente door de verzekering gedekt voor schadeclaims vanwege
ongevallen.

Wij hopen u met deze beantwoording voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,

mr. M.N. Schroor
secretaris
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Toelichting

Op 14 juni jl. sprak een inwoner in tijdens de Algemene
Raadscommissie. Hij vroeg specifiek aandacht voor het onderhoud van
het wegdek van de Jan Oldenburglaan. Hij wees daarbij vooral op het
slechte wegdek gelegen tussen Jan Oldenburglaan vanaf nr. 36 tot aan
de Russenweg.
In 2016 hebben een drietal raadsleden van D66 en het CDA aandacht
gevraagd voor het onderhoud van de openbare ruimte in het centrum van
de kern Bergen. Omdat de aankomende jaren een grootschalige
renovatie van het centrum stond gepland was de verwachting destijds
dat het onderhoud van dit gedeelte van de Jan Oldenburglaan na 2020
zou kunnen gaan plaatsvinden.
Nu er nieuwe ontwikkelingen zijn wat betreft het centrum van Bergen en
(de uitvoering van) planvorming weer enige tijd op zich kan laten
wachten, heeft het CDA de vraag welke consequenties dit heeft voor het
onderhoud van de Jan Oldenburglaan vooral nu mondeling (telefonisch)
door een ambtelijk medewerker is aangegeven dat een renovatie van het
wegdek van de Jan Oldenburglaan in het geheel niet op de planning
staat.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Vragen

1. a Heeft er een inspectie van het wegdek van de Jan Oldenburglaan
plaatsgevonden?
b. En zo ja wanneer is deze geweest?
c. Zo ja wat de uitkomst van deze inspectie?
d. Heeft er reeds onderzoek plaatsgevonden of deze weg ook voldoet
aan de wettelijke geluidsnormen en zo ja, wat is daarvan de uitslag?
2. Staat de renovatie van de Jan Oldenburglaan op het programma?
Zo nee wat is hiervoor de reden?
Zo ja wanneer is de gepland?
3. a. Bent u van mening dat de huidige staat van het wegdek veilig is
voor (brom)fietsers en automobilisten en andere verkeersdeelnemers?
b. Zo ja betekent dit ook dat bij een eventueel ongeval de schade door
de verzekering is gedekt?
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