
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 

(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 
2017 - 30 

 
Van (naam raads l id )  Bart van der Ploeg (D66) 

  
Aan  De voorzitter van de raad 
  

  
Onderwerp :  Verkeerssituatie spoorwegovergang Voorhout 

 
  
Inged iend d .d .   12 november 2017 
  
Verzoekt  mondel inge/  

schr i f te l i jke  beantwoord ing  
Schriftelijk binnen 30 dagen 

  

  
Datum doorgezonden aan 

col lege/over ige  raadsleden 

door  gr i f f ie :  

13 november 2017 

  

  
Inhoud  schr i f te l i jke  vraag  

 
 

Afgelopen zaterdagmiddag 11 november heeft zich voor de tweede maal in twee jaar een 

ongeval met een voertuig op de spoorwegovergang in Voorhout voorgedaan. Bij het 

ongeval op 26 november 2015 zijn twee personen overleden. Bij de aanrijding op 11 

november jl. van een personen- én een vrachtauto met een intercitytrein zijn gelukkig 

geen personen gewond geraakt. De D66-fractie is geattendeerd op de voor onbekenden 

onduidelijke en onoverzichtelijke verkeers- en voorrangswegsituatie aan met name de 

Herenstraat/Beukenrode/Churchilllaan zijde. 

 

De D66-fractie heeft in het verleden diverse malen aangedrongen op het overzichtelijker 

en veiliger maken van de betreffende spoorwegovergang. Ter illustratie heeft D66 in 

2009 een filmpje van de drukke en onoverzichtelijke situatie bij de spoorwegovergang 

gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=OmgMhyp2pjM 

 

Uiteindelijk heeft het college toen geconcludeerd dat extra (veiligheids-/voorrang) 

maatregelen of ondertunneling niet nodig of te duur waren. Na 2009 is zowel het 

treinverkeer als het autoverkeer op de Jacoba van Beierenweg en de Herenstraat fors 

gegroeid. Hierdoor is de verkeersveiligheid verder afgenomen. Eind 2015 heeft het 

college op namens het CDA gestelde vragen over de verkeersveiligheid geantwoord dat 

behalve het plaatsen van een extra fluorescerend bord (daadwerkelijk aan de Jacoba van 

Beierenwegzijde geplaatst) geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit bord lijkt 

onvoldoende te werken. 

 

Naar aanleiding van beide ongevallen en het toenemende auto- en treinverkeer bij de 

spoorwegovergang Voorhout heeft de D66-fractie de volgende vragen: 

 

1. Is het college nog steeds van mening dat de verkeerssituatie ter plaatse 

voldoende overzichtelijk en veilig is? Waarom heeft zij deze mening? 

2. Is het college nog steeds van mening dat geen extra (veiligheids-/voorrang) 

maatregelen ter plaatse nodig zijn? Waarom heeft zij deze mening? 

https://www.youtube.com/watch?v=OmgMhyp2pjM


 

3. Mogelijk zijn er betere of overzichtelijkere en veiligere spoorovergang ontwerpen 

beschikbaar? Is het college bereid met de NS en de 

spoorinfrastructuurbeheerder ProRail in gesprek te gaan over de verkeerssituatie 

bij de spoorwegovergang? Zo ja, welke insteek kiest het college voor dit 

gesprek? 

4. Is het college bereid een eerder onderzocht plan voor ondertunneling, 

ondergronds aanleggen van het spoor of herontwerp van de verkeerssituatie ter 

plaatse opnieuw te bezien? 

 

 

 
Datum antwoordbeslu i t  co l lege :       
 

 
Antwoord co l lege :  

 

Ad 1. Is het college nog steeds van mening dat de verkeerssituatie ter plaatse voldoende 

overzichtelijk en veilig is? Waarom heeft zij deze mening? 
 
Het college betreurt elk verkeersongeval. Elk ongeval (hoe de oorzaak ook tot stand is 
gekomen) raakt niet alleen de betrokken zelf maar ook hun directe omgeving. 
Verkeersveiligheid is daarom een belangrijk thema voor het college. Het college is echter 
ook van mening dat het standpunt dat in december 2015 aan de raad is medegedeeld 
nog steeds actueel is. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn niet 

veranderd. De overgang en beide aansluitende wegvakken voldoen aan de richtlijnen die 
voor deze wegen gelden. Aanvullend op de weginrichting is na het vorige incident een 
attentiebord geplaatst. Opgemerkt moet worden dat het wegverkeerssysteem 
onvermijdelijk een mate van onveiligheid in zich draagt die niet kan 100% kan worden 
afgevangen door ontwerp/aanleg. Hierover hebben we u in december 2015 
achtergrondinformatie aangeleverd. 
 

Onvermeld kan niet blijven dat er ook een verantwoordelijkheid voor de 
verkeersveiligheid bij weggebruikers zelf ligt. Deze is verankerd in de bestaande 

verkeerswetgeving. Die wetgeving stelt dat de bestuurders niet mogen stilstaan op een 
spoorovergang. Dat houdt in dat je als gebruiker zeker moet weten dat je door kunt 
rijden over de overweg voordat je de overweg oprijdt. 
 

Ad 2. Is het college nog steeds van mening dat geen extra (veiligheids-/voorrang) 
maatregelen ter plaatse nodig zijn? Waarom heeft zij deze mening? 
 
Het college ziet de ongevallen als incident en zijn op zich geen aanleiding om aanvullende 
maatregelen te treffen. Zoals ook in ons antwoord van december 2015 is opgemerkt is 
dat we hard werken aan de realisatie van de Noordelijke Randweg. Deze zal de druk op 
de Herenstraat doen verminderen en daarmee de kans op wachtrijvorming ter hoogte 

van het spoor. 
 
Ad 3. Mogelijk zijn er betere of overzichtelijkere en veiligere spoorovergang ontwerpen 
beschikbaar? Is het college bereid met de NS en de spoorinfrastructuurbeheerder ProRail 
in gesprek te gaan over de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang? Zo ja, welke 

insteek kiest het college voor dit gesprek? 
 

Het college is zeker bereid in overleg te treden met ProRail. De insteek van een dergelijk 
overleg is om de eventuele oplossingsrichtingen me elkaar te bespreken. Ook zal in het 
gesprek in de sluitingstijden van de spoorbomen in relatie tot de veiligheid worden 
besproken en overige relevante maatregelen die helpen om de veiligheid te vergroten. 
 
Ad 4. Is het college bereid een eerder onderzocht plan voor ondertunneling, ondergronds 

aanleggen van het spoor of herontwerp van de verkeerssituatie ter plaatse opnieuw te 
bezien? 
 
Momenteel ziet het college geen aanleiding om anders tegen het plan voor 
ondertunneling te kijken. 
 



 

 

 
Datum afhandel ing  raadsvergader ing :       

 

 
Bi j lagen: 
 
Geen. 

 

 



 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 

In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld 

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden. 

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 

voorkomende onderwerpen). 
- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 

schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 
gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 

interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
 
 


