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Onderwerp

Motie spitsstroken A2 Weert-Eindhoven.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

Inleiding

Op 12 juli2OtT heeft de raad ingestemd met een motie met als onderwerp: Versnelde
aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven. De raad draagt het college op om een actief
lobbytraject in te zetten in samenwerking met de omliggende gemeenten in de Keyport-
regio, de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant om alsnog zo snel mogelijk te
starten met de aanleg van spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven.

Beoogd effect/doel

De doorstroming en verkeersveiligheid op de A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Argumenten

Zie bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

Kanttekeningen en risico's

De capaciteitsuitbreiding van de A2 Weert-Eindhoven staat al lange tijd op diverse
agenda's. Het is een langlopend dossier en het zal (naar verwachting) ook nog enige tijd
duren voordat structurele maatregelen zijn uitgevoerd. De gemeente zal, samen met de
overige belanghebbenden, het huidig actief lobbytraject blijven ondersteunen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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De onderzoekskosten voor de komende jaren passen binnen de huidige begroting
(verkeersveiligheid). De inzet wordt voornamelijk gepleegd binnen de reguliere uren van
de beleidsadviseur verkeer en vervoer.

Uitvoering/evaluatie

Op korte termijn worden enkele maatregelen uit het No-regret maatregelenpakket
uitgevoerd. Die maatregelen worden continu gemonitord zodat effecten direct duidelijk
zijn.

Com mu n icatie/ participatie

Het Platform A2, waar de gemeente Weert onderdeel van uitmaakt, is de verbindende
factor tussen verschillende partijen zoals:

. Gemeenten tussen Eindhoven en Weert

. Provincies Limburg en Noord-Brabant

. Rijkswaterstaat

. SmartwayZ.NL

Overleg gevoerd met

Intern:

Geen

Extern:

Geen

Bijlagen:

1. Concept Raadsinformatiebrief
2. Motie gemeente Weert spitsstroken A2 Weert-Eindhoven
3. Deelopgaven SmartwayZ.NL
4. Motie Tweede Kamer Sienot en Dijkstra
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