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Onderwerp Verkeersveiligheid spoorwegoverga ng

Plantagebaan te Wouw en omgeving

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Lok

Zoals bij u bekend is vanochtend bij de spoorwegovergang aan de Plantagebaan in Wouw een
passagierstrein hard in aanraking gekomen met een dieplader. De conducteur van de trein is bij de
aanrijding lichtgewond geraakt, er zijn gelukkig geen andere passagiers gewond geraakt en de
chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd.

We mogen van geluk spreken dat hierbij verder geen slachtoffers zijn gevallen. De schade is verder
enorm. Zo zijn het spoor en de overweginstallatie zwaar beschadigd en is er vooralsnog tot
zaterdagmiddag geen treinverkeer mogelijk tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook is de
Plantagebaan tot zaterdagmiddag afgesloten voor noodreparaties aan het spoor.

De verkeerssituatie was en is bij u bekend met de daarbij behorende risico's. ln het kader van het
raadsvoorstel Afsifte ontwerpverklaríng van geen bedenkíngen Plantagebaan 57 in Wouw t.b.v. een
omgevingsvergunning wordt in de ruimtelijke onderbouwing aangegeven dat:

De aan- en ofvoer geschiedt via een eigen insteekweg vanaf de Plantogebaon, die enkele honderden
meters ten zuiden van die aansluiting oansluit op het rijkswegennet. Een betere bedrijfsontsluiting is

welhaost niet denkbaar. Er is wel een knelpunt ten oanzien van de oon- en ofvoer. Het bedrijf heeft
regelmatig (gemiddeld 1 mool per maond) te moken met grootscholig vervoer. Sommige van de
betreffende vrachtwagens kunnen de bocht noor het bedrijventerrein moeilijk moken. Met de
gemeente wordt gezocht naor een duurzome oplossing.

Dit rapport is al in 2016 opgesteld

ln het kader van de verkeersveiligheid hebben wij de volgende vraag

7. Op welke wijze heeft u, samen met het bedrijf, de afgelopen jaren gezocht naar een

duurzame oplossing en wat is hiervan het resultaat?

Alvast dank voor uw antwoord.

MichaelYap, PvdA

Eric de Regt, Roosendaalse Lijst



Wij beantwoorden uw vraag als volgt:

1 Vanaf oktober 2009 tot en met juni 2OL2 zijn er gesprekken gevoerd met de firma Van der
Veldt inzake de verkeerskundige situatie in het kader van het voorontwerp-
bestemmingsplan Bulkstraat. De ontsluitingsweg richting Van der Veldt maakte geen deel uit
van het bestemmingsplan Bulkstraat. Na die periode zijn er geen gesprekken meer gevoerd
over de verkeersituatie.
Vanaf 2013 is er overleg geweest met Van der Veldt in het kader van de
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing die momenteel in procedure is. Daarbij
is de verkeerssituatie niet ter sprake gekomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeesters en wethouders.
Namens

Wethouder Bereikbaarheid en Mobiliteit


