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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z15906
Vragen van het lid Van der Graaf aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het bericht «Smalle A7 bij Marum zorgt voor hachelijke
situaties» (ingezonden 22 augustus 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Smalle A7 bij Marum zorgt voor hachelijke situaties»?1
Vraag 2
Erkent u dat deze verkeerssituatie gevaarlijk en onwenselijk is?
Vraag 3
Hoeveel ongevallen hebben plaatsgevonden sinds 12 juli 2019 die te wijten
zijn aan de genoemde verkeerssituatie? Wat vindt u ervan dat Rijkswaterstaat
het aantal ongevallen dat sinds 12 juli 2019 heeft plaatsgevonden die te
wijten zijn aan de verkeerssituatie «acceptabel» heeft genoemd?
Vraag 4
Deelt u de mening van Rijkswaterstaat? Zo ja, hoe rijmt u dit met het streven
tot nul slachtoffers van verkeersongevallen zoals opgenomen in het nieuwe
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030?
Vraag 5
Waarom is ervoor gekozen om het verkeer in beide richtingen over één
rijbaan te geleiden, maar blijven er wel twee versmalde rijstroken beschikbaar, waarvan er één extra versmald is? Wat is de status van het bord bij de
werkzaamheden aan de A7 met de aanduiding «niet naast elkaar rijden»? Als
dit is bedoeld als waarschuwing in plaats van een verbod, deelt u in dat geval
de mening dat dit bijdraagt aan een onduidelijke situatie als er wel twee
versmalde rijstroken beschikbaar zijn?
Vraag 6
Zijn bij het opstellen van deze verkeerssituatie de richtlijnen gevolgd die
Rijkswaterstaat hanteert voor een veilige weginrichting? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, moeten deze richtlijnen, gezien de gevaarlijke situatie die deze
kennelijk hebben toegelaten, niet herzien worden?
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Dagblad van het Noorden, 20 augustus 2019 (https://www.dvhn.nl/groningen/Smalle-A7-bijMarum-zorgt-voor-hachelijke-situaties-en-meer-ongelukken-24749520.html)aa
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Vraag 7
Klopt de analyse van de in het artikel aangehaalde woordvoerder Kooistra
van Rijkswaterstaat dat Rijkswaterstaat voor de gevaarlijke situatie heeft
gekozen om de verkeersdoorstroming «optimaal» te houden? Is het waar dat
Rijkswaterstaat daarmee de doorstroom van het verkeer vóór de veiligheid
van de weggebruikers heeft geplaatst?
Vraag 8
Waarom wordt er gewacht met evalueren tot de werkzaamheden voltooid zijn
en wordt er in de tussentijd een gevaarlijke situatie in stand gehouden?
Vraag 9
Lopen de werkzaamheden aan de A7 tussen Marum en Boerakker op
schema? Tot wanneer blijft deze aangepaste verkeerssituatie van kracht?
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