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Toelichting vragensteller

Uit de gemeente Westland bereiken ons berichten over overmatige filevorming op de

kruising N213-N466 die wellicht veroorzaakt wordt door de inrichting van het

kruispunt. Het gaat specifiek over verkeer komend vanuit de richting van de veiling dat

over de N213 rechtdoor gaat op de Middel Broekweg. Zij delen een opstelstrook met

het rechts afslaand verkeer.

1. Herkent u het beeld van filevorming op de beschreven locatie en kunt u dat baseren

op objectieve tellingen voorzien van een referentie?

Antwoord

Het beeld van structurele filevorming wordt niet herkend. Dit blijkt uit navraag bij de

verkeerscentrale van de provincie en uit de gegevens van de verkeersregelinstallatie

komen geen grote onregelmatigheden naar voren. Ook is via geen van de reguliere

kanalen (klantcontact-centrum, politie, gemeente, toezichthouder provincie Zuid-

Holland, busmaatschappij en/of veiling) een dergelijke melding binnengekomen.  

Wel geldt dat de wachttijden bij de kruising als lang kunnen worden ervaren door de

complexiteit van de kruising. Tevens zijn er incidenteel piekmomenten waarbij de 

vertraging oploopt bij bepaalde richtingen, maar dit blijf leidt niet tot grote filevorming

en is zeker niet structureel.

Mocht er informatie zijn die ons niet heeft bereikt via onze reguliere kanalen nemen wij

deze graag in ontvangst voor een nadere beschouwing.

2. Kunt u aangeven of deze filevorming een negatief effect heeft op de ontsluiting van de

veiling?

Antwoord

Er is geen negatief effect gemeld en/ of waargenomen op de ontsluiting van de veiling

(zie vraag 1)
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voor deze filevorming?

Antwoord

In het algemeen heeft een aparte strook voor afslaand verkeer een positief effect op

de afwikkeling van de kruising. Een aparte rijstrook voor rechtsafverkeer zorgt ervoor

dat de rechtdoorstrook alleen nog rechtdoorverkeer bevat en het verkeer compacter

en efficiënter kan afrijden. 

4. Is het mogelijk een aparte baan voor rechts afslaand verkeer te maken?

Antwoord

Dit zal nader onderzocht moeten worden. Door de scheve aansluiting van de N466 op

de N213 is de hoek kleiner dan 90 graden en moet relatief veel bochtverbreding

worden toegepast. De fietsoversteek wordt dan ook weer een stuk langer wat minder

gunstig is.

5. Welke andere oplossingen acht u effectief en uitvoerbaar?

Antwoord

De toegedeelde groentijd wordt vaak niet volledig benut, omdat een te groot hiaat valt.

Er is dan een te grote afstand tussen de voertuigen ontstaan. Onderzocht kan worden

of hier qua detectie iets aangepast kan worden.

Samenvattend zien wij op dit moment geen aanleiding om de kruising aan te passen.

Periodiek wordt groot onderhoud uitgevoerd op dit traject en dit wordt voorafgegaan

met een groot onderzoek naar eventuele verbeteringen en optimalisaties, waarbij ook

belanghebbenden worden betrokken. Het grote voordeel hiervan is dat onderzoek en

uitvoering dan direct met elkaar zijn verbonden.

Ook is de provincie samen met het rijk en de regio bezig met een groot onderzoek in

het Westland in het kader van het MIRT. Dit om ook de bereikbaarheid van het

Westland op de langere termijn te garanderen, de veilingroute is een expliciet

onderdeel van dit traject. 
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