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Vraag 

FZ/alg  

Nummer 
3371 
 
Onderwerp 
Verkeersveiligheid fietspad N206 - Stompwijk 
 
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 
Provinciale Staten P.V.F.L. Breitbarth (D66), d.d. 1 maart 2018, bij mij de 
volgende vragen heeft ingediend: 

 

 
Toelichting 
 
Langs de provinciale weg N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer, ligt grotendeels 
een vrij fietspad met twee rijstroken, dat veel wordt gebruikt voor woon-school- en 
woon-werkverkeer. Bij Stompwijk, langs de Stompwijksche Vaart en het Oosteinde1, is 
het fietspad echter aanmerkelijk smaller, zoals ook in de bijgevoegde 
satellietafbeelding2 is te zien. 
 
D66 Zuid-Holland bepleit al langer dat de provincie inzet op voldoende, veilige 
mogelijkheden om de fiets te kunnen gebruiken als alternatief voor de auto. Het smalle 
gedeelte van het fietspad langs de N206 brengt risico’s met zich mee voor de 
verkeersveiligheid en onze fractie zou daarom graag zien dat bezien wordt hoe de 
veiligheid van dit stuk fietspad kan worden verbeterd.  
   

 
 
Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende vragen aan 
het College van Gedeputeerde Staten.  

                                                           
1 Het gaat om precies te zijn om het stuk fietspad tussen Oosteinde 1 en Oosteinde 23 te 

Leidschendam 
2 Bron: Apple Maps 
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1. Is het college bekend met dit stuk fietspad langs het Oosteinde en de Stompwijksche 
Vaart te Leidschendam?  
 

2. Bent u het met ons eens dat de verkeersveiligheid op het genoemde stuk fietspad, 
mede gelet op de hoeveelheid autoverkeer op de N206, onvoldoende is?  
 

3. Is u bekend waarom slechts op dit gedeelte van het tracé het fietspad langs de N206 
tussen Zoeterwoude en Zoetermeer niet uit twee stroken bestaat? 
 

4. Klopt de informatie die is opgenomen op de interactieve Netwerk-kaart van de 
provincie , dat groot onderhoud aan de N206 na 2020 is voorzien? Zo nee, wanneer 
vindt naar verwachting wel groot onderhoud aan de N206 plaats? 
 

5. Welke mogelijkheden ziet het college om – in samenwerking met de betrokken 
gemeenten en de dorpsraad Stompwijk – de verkeersveiligheid van het genoemde 
fietspad te verbeteren, al dan niet in combinatie met verwacht groot onderhoud? 
 
 
 
 
 
Den Haag, 2 maart 2018           
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 
drs. J. Smit 
 
 

 


