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Onderwerp Beantwoording Vragen VVD - Spoorsingel overlast vrachtverkeer 

 
Aanleiding 
In september hebben wij een aantal vragen ontvangen van de OP. De vragen betroffen de 
onderwerpen Spoorsingel, schade door droogte en vuil op straat. Deze vragen hebben wij in 
oktober 2018 beantwoord in een memo. Naar aanleiding van de memo hebben wij vragen van 
de VVD ontvangen. Via deze memo beantwoorden wij de vragen van de VVD. 
 
Spoorsingel 
 
Vraag VVD: 
U heeft uit eerdere antwoorden aangegeven dat de snelheid op de Spoorsingel gemeten is op 
34km per uur. Wij zouden graag een “staatje” willen zien met op de horizontale as het aantal 
gepasseerde objecten en op de verticale as de snelheid. Graag aangeven waar de gemiddelde 
snelheid zit. 
  
Antwoord: 
In de bijlage vindt u een overzicht van de resultaten van de meting.  
 
Vraag VVD: 
Naast de snelheid hebben de bewoners veel last van trillingen. Vooral vrachtauto’s hebben hier 
een bijdrage in. Kunnen wij er vanuit gaan dat er gekeken wordt bij de behandeling van het 
verkeersplan naar ofwel verlaging van tonnage danwel het verbieden van vrachtwagens langs 
de Spoorsingel? 
  
Antwoord: 
In de evaluatie van de vrachtwagenroutes worden alle mogelijkheden om de overlast van 
vrachtwagens te verminderen onderzocht. Een eventuele verlaging van tonnage of een geheel 
vrachtwagenverbod op de Spoorsingel is ook één van de mogelijkheden. Daarnaast hebben wij 
besloten dat door de urgentie de evaluatie van de vrachtwagenroutes naar voren te schuiven. 
Inmiddels hebben wij al een start gemaakt met het onderzoek. 
 
Vraag VVD: 
Momenteel is het zo dat wanneer bussen ingezet worden door de NS dit enorme touringcar 
bussen zijn. Is het mogelijk dat er afspraken gemaakt worden met de NS dat er tussen 
Enkhuizen en Bovenkarspel Grootebroek kleinere bussen ingezet worden? Kan er ook 



 

 

opgenomen worden of de spoorsingel ontlast kan worden van dit verkeer juist omdat de huizen 
niet onderheid zijn? 
 
Antwoord: 
De NS zet alleen (tour)bussen in wanneer het treinverkeer is ontregeld. Er zijn in het verleden al 
afspraken gemaakt over de routes van bussen tussen de gemeente en NS. Helaas heeft de NS 
vorig jaar deze afspraken geschonden. Er reden toch bussen over de Spoorsingel terwijl dat 
niet de afgesproken route is. Wij hebben de NS daarop aangesproken. De NS heeft daarop de 
juiste route weer in hun systeem opgenomen. 
Uw vraag over de inzet van kleinere bussen gaan we neerleggen bij de NS.   
 
Vraag VVD: 
Over de kwaliteit van het wegdek merken wij een groot verschil van inzicht in hoe de bewoners 
dit beleven en hoe dit gezien wordt vanuit inspecties. Graag willen wij het laatste inspectie 
rapport inzien en de laatste schouw. We kunnen niet ontkennen dat wij kuilen zien in haakse 
richting van de weg (verzakkingen) tgv eerder uitgevoerde rioleringswerkzaamheden. 
 
Antwoord: 
Zoals eerder gemeld laten de weginspecties geen schadebeelden zien en wordt er dus 
voorlopig geen onderhoud gepleegd aan de straat. 
Weginspecties worden niet meer aangeleverd als fysiek document maar worden direct 
ingevoerd in een beheersprogramma. Dit programma kan alleen digitaal worden geraadpleegd. 
Wel kunnen wij u voorzien van een uitdraai van de resultaten van de weginspectie van de 
Spoorsingel. Deze kunt u vinden in de bijlage. 
De laatste schouw van de Spoorsingel is uitgevoerd door de (gemeentelijke) wegbeheerder. 
Van die schouw is geen rapport van.  
 
Vraag VVD: 
Mensen hebben tgv de trillingen van de woning schade aan de woning. Kan de gemeente 
aansprakelijk gesteld worden voor deze schade? Zou de gemeente zich coulant opstellen bij 
schade aan de woningen? 
 
Antwoord: 
De gemeente erkent alleen aansprakelijkheid als er een causaal verband bestaat tussen het 
handelen (of juist nalaten) van de gemeente en de schade aan de woning. Het is aan de 
bewoners zelf om de oorzaak van de schade aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door 
inschakeling van een schade expert via de eigen verzekeringsmaatschappij. Louter uit coulance 
gaat de gemeente geen schade vergoeden.  
 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Bijlage 2 


