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Onderwerp 

Geen Erdoganborden langs provinciale en gemeentelijke wegen

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

 

In een artikel van geenstijl.nl ( ) op 16 juni 2018 valt te lezen en te zien dat langs

Nederlandse wegen speciale (en in het Turks vertaalde) verkeersborden zijn geplaatst

om Turkse mensen te wijzen op de Turkse presidentsverkiezingen die op 24 juni 2018

zijn gehouden. 

 

De Partij voor de Vrijheid vindt het van de zotte dat er langs Nederlandse wegen

speciale verkeersborden worden geplaatst om mensen te wijzen op verkiezingen die

in een ander land worden gehouden.

 

1. Deelt u de mening dat niet aan de broodnodige integratie en assimilatie van

minderheden in de Nederlandse en Zuid-Hollandse samenleving wordt bijgedragen,

als overheden (op welke manier dan ook) een faciliterende rol spelen m.b.t.

verkiezingen in landen waar minderheden vandaan komen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Van een actief faciliterende rol zoals u die beschrijft is geen sprake. Het aanbrengen

van tijdelijke verkeersborden heeft altijd het doel de verkeersveiligheid en doorstroom

van het verkeer te verbeteren.

 

2. In welke Zuid-Hollandse gemeenten hebben genoemde speciale verkeersborden

gestaan, wat waren de exacte kosten voor het vervaardigen en plaatsen, en aan

welke regelgeving hebben de borden voldaan om geplaatst te kunnen worden? Graag

een gemotiveerd antwoord.

 

Antwoord

De bevoegdheid om te besluiten over het al dan niet plaatsen van tijdelijke

verkeersborden ligt bij het gezag dat beheer heeft over de betreffende weg. Ook de

regelgeving waaraan borden moeten voldoen wordt bepaald door wegbeheerders zelf.

De provincie heeft hier – waar het gaat om gemeentelijke wegen - dus geen rol in en

heeft geen inzicht in de door u gevraagde informatie. Er is geen centrale database

waarin de plaatsing van tijdelijke verkeersborden wordt bijgehouden.
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3. Kunt u bij betreffende gemeenten nagaan of deze specifieke borden in de toekomst

vaker gebruikt zullen worden en of er andere buitenlandse verkiezingen zijn waar

speciale borden voor worden gemaakt en geplaatst? Graag een gemotiveerd

antwoord. 

 

Antwoord

Zie beantwoording vraag 2.

 

4.  Bent u bereid, in het licht van de toelichting bij vraag 1, Zuid-Hollandse gemeenten die

genoemde verkeersborden hebben vervaardigd en geplaatst hierop aan te spreken?

Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Zie beantwoording vraag 2. 

 

5. Zijn genoemde verkeersborden ook door de provincie gemaakt en geplaatst langs

provinciale wegen? Zo ja, kunt u dan aangeven op welke locaties, wat de exacte

kosten voor het vervaardigen en plaatsen waren en aan welke regelgeving de borden

hebben voldaan om geplaatst te kunnen worden? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 

Antwoord

De genoemde verkeersborden zijn niet door de provincie gemaakt. Ook zijn de borden

zover wij weten niet langs provinciale wegen geplaatst. Verkeersborden (ook de

tijdelijke gele borden) mogen langs onze wegen enkel geplaatst worden door

gecertificeerde bedrijven1 . Hoewel deze bedrijven opdrachten kunnen krijgen van

verschillende (overheids- en niet-overheids) partijen, zijn zij voor wegen die in

provinciaal beheer zijn verplicht bebordingsplannen in te dienen bij ons verkeersloket. 

 

6. Als bij vraag vijf een bevestigend antwoord van toepassing is, kunt u aangeven of

deze specifieke borden in de toekomst vaker gebruikt zullen worden en of er andere

buitenlandse verkiezingen zijn waar door de provincie speciale borden voor worden

gemaakt en geplaatst? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Antwoord

Zie beantwoording vraag 5.

Den Haag, 4 september 2018

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek  drs. J. Smit

                                                          
1 Zie www.zuid-holland.nl/tvm.

http://www.zuid-holland.nl/tvm
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