Landbouwverkeer
hoort bij Zeeland

Zeeland is een agrarische provincie en landbouwverkeer hoort tot het dagelijkse wegbeeld. Dat
vraagt om extra aandacht voor verkeersveiligheid. De huidige infrastructuur in Zeeland is niet
altijd geschikt voor landbouwverkeer. Dit komt omdat fietsers en wandelaars gebruik maken van
dezelfde rijbaan als het landbouwverkeer. In het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland (KLZ)
zijn in 2011 landbouwroutes vastgesteld en knelpunten benoemd. Veel knelpunten zijn al succesvol opgelost.

Leefbaarheid
De routes van het landbouwverkeer
lopen voornamelijk door het buitengebied. We zien ook routes door dorpen
lopen, omdat alternatieve routes
ontbreken. Dit vraagt extra aandacht
vanwege veiligheid en overlast. Dit
noemen we leefbaarheid. De komende
jaren staat dit onderwerp hoog op de
Zeeuwse bestuurlijke agenda.

Samenwerken vergroot
de effectiviteit
Ongeveer 50% van het KLZ-routes
gaan over waterschapswegen. Het
bundelen van landbouwverkeer heeft
zijn nut bewezen. Waterschap Scheldestromen is positief over die routes
en wil ze verder uitbouwen. Tot nu
toe zijn de Zeeuwse gemeenten niet
actief bij het KLZ betrokken. Dat kan
anders. Het idee bestaat dat het VZG
gaat deelnemen in de coördinatiecommissie KLZ.

Actieplan
gemeenten-waterschap
Gemeenten en waterschap kunnen
veel winnen door de krachten te
bundelen:
•
Weggebruikers zijn vaak inwoners van de gemeente. Samen
kunnen we de weggebruikers
beter informeren.
•
Verkeersveiligheid en –hinder
zien we in de kernen en in het
buitengebied. We kunnen hier
samen naar verbetermaatregelen
zoeken.
•
De ontheffingverlening voor
landbouwverkeer (breedte, lengte
of hoogte) wordt landelijk gecentraliseerd en door de RDW
uitgevoerd. Laten we zorgen voor
parallelle doelen die in de ontheffingverlening tot uiting komen.

KLZ
Het doel van het KLZ is dat landbouwverkeer zich over grotere
afstanden vlot en veilig beweegt
(economisch belang) en tegelijkertijd
de verkeersveiligheid en doorstroming van het overige verkeer en de
leefbaarheid in de kernen (kwaliteitsbelang) verbetert. In de coördinatiecommissie KLZ zitten ZLTO, Cumela,
Rijkswaterstaat Zeeland, provincie
Zeeland en waterschap Scheldestromen. In 2017 is het KLZ met de
Zeeuwse gemeenten geëvalueerd en
geactualiseerd.
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