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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z21825
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister
van Infrastructuur en Milieu over de verkeers (on)veiligheid op de N36
(ingezonden 22 november 2016).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het feit dat er ook na uw bezoek aan de rijksweg
N36 vele ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden op die weg? Hebben
deze ongelukken nog geleid tot nadere inzichten over de verkeers(on)veiligheid van deze weg?
Vraag 2
Heeft u er kennis van genomen dat plaatselijke en regionale bestuurders
blijven aandringen op maatregelen?1
Vraag 3
Kunt u een lijst geven van de dodelijke ongevallen die u bekend zijn van de
afgelopen tien jaar op de N36?
Vraag 4
Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er op de N36 gevallen de afgelopen tien
jaar?
Vraag 5
Hoeveel dodelijk slachtoffers zijn er per wegkilometer gevallen op de
36 kilometer lange N36 in de afgelopen tien jaar?
Vraag 6
Wat is het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers dat per kilometer N-weg
valt?
Vraag 7
Hoeveel procent hoger of lager was het aantal dodelijke slachtoffers op de
N36 in vergelijking met andere N-wegen en in vergelijking met alle wegen in
Nederland?
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Vraag 8
Als de N36 net zo veilig was als de gemiddelde N-weg in Nederland, hoeveel
slachtoffers zouden daar dan gevallen zijn in de afgelopen tien jaar?
Vraag 9
Kunt u aangeven welke geplande werkzaamheden over de N36 wanneer
uitgevoerd worden en hoeveel veiliger elk van deze maatregelen de weg zal
maken?
Vraag 10
Zullen de geplande werkzaamheden op de N36 leiden tot een weg die net zo
veilig is als een gemiddelde N-weg?
Vraag 11
Bent u bereid een plan te maken dat als doelstelling heeft om de N36 net zo
veilig te maken als de gemiddelde N-weg en dat aan de Kamer te doen
toekomen?
Vraag 12
Kunt u deze vragen een voor een vóór het notaoverleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voorzien op
28 november 2016 beantwoorden?
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