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bijlage(n)
betreffende Artikel 43-vragen betreffende Tunnelsluitingen

Geachte heren van Rey, Hutjens, Fransen en Sogukcesme ,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
Tunnelsluitingen delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

De LVR-fractie heeft in het verleden vele malen aandacht gevraagd voor het aanvangsuur van
de periodieke sluitingen van de Roer- en Swalmtunnelvoor onderhoud.
Vele malen is vanuit de LVR aangedrongen om een sluiting om 22.O0 uur i.p.v. 20.00.
Dit bleek telkens niet mogelijk volgens het college / RWS. Tot onze verbazing worden bij de
nieuwe tunnels in Maastricht de periodieke sluitingen voor onderhoud gestart vanaf 22.00 uur
Nu weten wij ook dat de RWS een staat in een staat is en een bestuurder een geweldig
uithoudingsvermogen moet hebben om Rijkswaterstaat op andere gedachtes te brengen.

De LVR wil de volgende vragen stellen:

Vraag I

R. Kok
RU/Beheer Openbare Ruimte
0475 - 359 298

ls het bekend dat het periodiek onderhoud bij de tunnels in Maastricht een
aanvangstijd van 22.00 uur kent?
Ja, dit is bekend.

ls het college van B&W nog steeds van mening dat de overlast voor de wijken
Herten, Merum en Aan de Rijksweg maar zeer beperkt is bij een tunnelsluiting
om 22.00 uur?
Gezamenlijk met de provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn alle omleidingsroutes
voor een tunnelsluiting afgestemd. Zo wordt verkeer bij het knooppunt Het
Vonderen doorgestuurd naar de N273 (Napoleonsbaan). De afslag naar de A73 is
hier geheel afgesloten om verkeer door Roermond zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook het verkeer vanuit Venlo wordt over de N280 en de N273 gestuurd. Overlast
wordt dus tot een minimum beperkt.
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Hoe worden de tunnelsluitingen door RWS met de omgeving afgestemd?

Rijkswaterstaat overlegt alle data in november het jaar ervoor aan de gemeente
Roermond. ln de planning wordt rekening gehouden met de feestdagen in
Nederland / Duitsland en evenementen in de stad/regio. Daarnaast wordt rekening
gehouden met alle andere werkzaamheden en externe factoren die van invloed zijn
op een eventuele verstoring. Rijkswaterstaat communiceert dit vervolgens met de
weggebruikers.

Wat moet worden verstaan onder omgeving?

Voor de gemeente Roermond betekent 'omgeving' in deze de inwoners van
Roermond en de weggebruikers die door Roermond heen rijden.

Blijft u erbij dat een latere sluitingsuur van onderhoud van de tunnels leiden
tot meer tunnelsluitingen (zie Maastricht)?
Naar aanleiding van uw brief van 13 juni heeft de gemeente Roermond diverse
overleggen gehad met Rijkswaterstaat. Hierbij is ook het aantal tunnelsluitingen en
tijdsduur besproken. Rijkswaterstaat is weg- en tunnelbeheerder. Zij nemen vanuit
die verantwoordelijkheid beslissingen over de werkzaamheden voor
tunnelonderhoud op de 473 en 42. Daarbij houden zij rekening met de eisen ten
aanzien van veiligheid en de regionale bereikbaarheid. De omvang van het werkvak
in Roermond en de verkeerstructuur ter plaatse vragen om een langere
sluitingsperiode dan bij de tunnel in Maastricht.

Bent u bereid om bij de leiding van RWS aan te dringen tot wijziging van het
tijdstip van aanvang bij onderhoud in Roermond, ook kijkend naar het
aanvangstijdstip in Maastricht?
Ja, de gemeente heeft deze vraag uitgezet bij Rijkswaterstaat. Hierin wordt er door
Rijkswaterstaat onderzocht welke consequenties een latere tunnelsluiting met zich
mee brengt. De gemeente verwacht begin april van Rijkswaterstaat een antwoord te
krijgen. Zodra deze gegevens binnen zijn worden deze ook aan u medegedeeld.

Weet u waarom RWS zo halsstarrig is geweest de afgelopen jaren?

Nee, dit is ons niet bekend, zie antwoord 5.

Kunt u nagaan hoeveel tunnelsluitingen er voor één jaar gepland zijn in
Maastricht?
ln Maastricht zijn 10 momenten onderhoudsmomenten gepland. Op 7 momenten is
dat van woensdag op donderdag de onderste laag en van donderdag op vrijdag de
bovenste laag. Op drie momenten is dat van maandag tot en met donderdag elke
avond 1 buis. Onderhoud aan de 473{unnels vindt plaats in 9 nachtsluitingen per
jaar.
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Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden

Burgemeester en wethouders van Roermond,
De secretaris, De burgemeester,

Ls.
mr. drs. J.J.Th.L. Leest


