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Onderwerp : beantwoording art. 40 RvO Onderhoud verkeerslichten

Geachte heer Engelen,

Op 23 februari 2016 heeft u art. 40 RvO vragen gesteld over het onderhoud aan de
verkeerlichten. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Vraag 1: Hoe vaak worden de verkeerslichten in de gemeente Weert gecontroleerd en

bestaat híer een procedure voor binnen het ambtelijk apparaat c.q. de verantwoordelijke
diensten?

Binnen de gemeente Weert worden de verkeerslichten structureel onderhouden. Jaarlijks,
met een interval van 1"2 maanden, wordt preventief onderhoud uitgevoerd aan de

verkeersregelinstallaties door een deskundig aannemer aan de hand van een landelijk
afgesproken CROW-checklist. Hierbij ís de CROW-publicatíe 246 Onderhoud
verkeersregelinstallatíes maatgevend. Daarnaast wordt een keer per jaar het detectieveld
gecontroleerd. De deskundig aannemer rapporteert over de bevindingen en stelt een
hersteladvíes op voor de gemeente. De gemeente beoordeeld de rapportage en het advies
en geeft waar nodig opdracht tot uitvoering.

Gedurende het jaar wordt preventief en correctief onderhoud gepleegd aan de
verkeersregelinstallaties. Hiervoor zijn procesafspraken en resultaatafspraken contractueel
vastgelegd met de deskundig aannemer. Daarnaast wordt tussentijds door de gemeentelijk
directievoerder en de functioneel beheerder aan de hand van eigen waarnemingen en
meldingen van weggebruikers het functioneren van verkeersregelinstallaties beoordeeld.

Een keer per jaar worden alle kruispunten die zijn voorzien van een verkeersregelinstallatie
beoordeeld door een extern verkeerskundig ingenieur en de functioneel beheer Technische
lnstallaties. Zij controleren de VRI op de behandeling van het verkeersaanbod en de

afhandeling van de verkeerstromen. lndien zij mogelijkheden tot optimalisatie van de
verkeersafwikkeling waarnemen stellen zij de verkeersregeling bij door de software in de

verkeersregelautomaat aan te passen.
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Vraag 2: Wat doet de gemeente Weert met de gegevens die voortkomen uit het onderzoek?

Het onderzoek is bekend bij de gemeente en geeft algemene informatie. Vooralsnog zijn er

geen bijstellingen nodig omdat de gemeente Weert een nauwkeurigere systemat¡ek van

controle en bijstelling hanteert dan wettelijk vereist is. De gemeente heeft n¡et

deelgenomen aan het onderzoek.

Vraag 3: lndien de gemeente Weert niet voldoet aan de richtlijnen van CROW, is de

gemeente Weert dan bereid om op minstens de drukste verkeerspunten de controles te

intensiveren? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Weert voldoet aan de richtlijnen van het CROW. ln de onderhoudscontracten

is de publicatie van het CROW beschreven en van toepassing verklaard. De gemeente ziet

toe op naleving van deze richtlijnen en aanvullende contractbepalingen.

Vraag 4: ls de gemeente Weert bereid om de Provincie Limburg, als beheerder van

provinciale wegen, aan te spreken op deze richtlijnen indien de provincie Limburg hier niet

aan voldoet? Zo nee, waarom niet?

De gemeente Weert hoeft de Provincie Limburg niet aan te spreken. De gemeente Weert

werkt nauw samen met de Provincie Limburg en een aantal andere gemeenten op verkeers-

en vervoersmanagement. Een onderdeel van deze samenwerking is gericht op het

ontwerpen, beheren en onderhouden van verkeersregelinstallaties. Dit heeft het afgelopen

jaar geleid tot het samen opstellen van een Nota Verkeerslichten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester wethouders,
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M.H.F aapen
gemeentesecretaris
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