
 

 

 

Aan het college van B&W van Zwolle 

 

Betreft:  vragen ex artikel 45 over extra werkzaamheden Ceintuurbaan 

 

Zwolle, 16 september 2016 

 

Geacht college, 

 

Op 26 september 2016 behandelt de gemeenteraad het voorstel ‘Aanvullende 

doorstromingsmaatregel Ceintuurbaan’ dat uw college deze week heeft 

ingediend. Het voorstel beoogt de verbreding van de zuidwestelijke rijbaan van 

de Ceintuurbaan onder het viaduct in de A28 van drie naar vier rijstroken. De 

kosten (€ 200.000) kunnen worden gedekt uit de meevaller op de 

werkzaamheden voor de verdubbeling van de toerit A28-Noord (afslag 

Ceintuurbaan richting Meppel). 

In dit raadsvoorstel van 15 september 2016 verwijst u naar de Eindrapportage 

gereconstrueerde Ceintuurbaan van 2 november 2015 en naar het raadsbesluit 

van 25 april 2016 waarbij het krediet voor de verdubbeling van de toerit A28-

Noord beschikbaar werd gesteld. Met deze verwijzing geeft u met zoveel 

woorden aan dat de nu voorgestelde uitbreiding van de rijbaan onder het viaduct 

eigenlijk al in het vat zat.  

Dat laatste punt (het zat er al aan te komen) heeft de fractie van de Partij van 

de Arbeid bij het lezen en het herlezen van de Eindrapportage en de beslisnota 

van maart 2016 toch duidelijk anders beleefd.   

In de Eindrapportage (blz. 7) komt onder het kopje ‘Zwartewaterallee’ de zin 

voor: “In de ochtendspits komt het voor dat dit opstelvak [onder het viaduct] 

soms volloopt tot de kruising met de afrit Meppel, wat kan resulteren in stagnatie 

van het afrijdende verkeer op de afrit Meppel”.  

In de beslisnota ‘Projecten DU V&V toerit A28, Emmawijk en Oude Wetering’ van 

21 maart 2016 waarmee de raad op 25 april 2016 heeft ingestemd, is alleen 

sprake van verdubbeling van de afslag richting Meppel op de Ceintuurbaan. 

In beide stukken is de nu voorgestelde uitbreiding van de rijbaan onder het 

viaduct niet als knelpunt benoemd, zelfs niet als wenselijke maatregel wanneer 



daar voldoende geld voor zou zijn (zoals nu het geval blijkt te zijn). In het 

voorstel dat u deze week aan de raad heeft gestuurd, wordt de verbreding 

letterlijk “het laatste aandachtspunt volgens de Eindrapportage” genoemd.  

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen aan uw college. 

1. Is het college het met ons eens dat de formuleringen in de Eindrapportage 

gereconstrueerde Ceintuurbaan en de beslisnota van maart 2016 er niet 

op wijzen dat de breedte van de rijbaan onder het viaduct een knelpunt 

vormt dat urgent moet worden opgelost? 

2. Waarom heeft het college in de Eindrapportage en de beslisnota van maart 

2016 de verbreding van de rijbaan onder het viaduct niet expliciet als 

noodzakelijk of op zijn minst als wenselijk aangemerkt? 

3. Is het college met ons van mening dat de tekst van de Eindrapportage en 

van de beslisnota van maart 2016 op dit punt onvolledig was? 

4. Is het college met ons van mening dat de raad door de redactie van de 

Eindrapportage en de beslisnota van maart 2016 nu voor een verrassing 

wordt geplaatst die voorkomen had kunnen worden? 

5. Is er sinds maart 2016 sprake van nieuwe verkeerskundige inzichten die 

de voorgestelde verbreding van de rijbaan onder het viaduct nu wel tot 

een knelpunt maken? 

6. Hoe urgent is de nu voorgestelde verbreding van de rijbaan onder het 

viaduct? Is dit voor Zwolle een kans die we niet mogen missen? Leidt het 

nu afzien van deze verbreding tot nieuwe werkzaamheden in de nabije 

toekomst tegen aanzienlijk hogere kosten? Of is het eigenlijk niet nodig, 

maar leuk meegenomen nu er toch geld voor is?  

 

Onze fractie vindt de beantwoording van deze vragen noodzakelijk om te komen 

tot een afgewogen oordeel over het voorstel ‘Aanvullende doorstroommaatregel 

Ceintuurbaan’ in de raad van 26 september 2016. Daarom verzoeken wij u – in 

afwijking van de normale procedure – deze vragen voor 26 september 2016 te 

beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de raadsfractie van de Partij van de Arbeid, 

 

Jan Slijkhuis  

  

 

  

 


