
Van: Jansma, Marijke (NN) [mailto:marijke.jansma@rws.nl]  

Verzonden: donderdag 2 mei 2013 11:50 

Aan: Cuperus, Fokko 
Onderwerp: notitie effecten verkeer 2e zuivelfabriek IBF 

 
Beste Fokko, 
  
We hebben de notitie gelezen en hebben hierover de volgende opmerkingen,  
  
- We plaatsen  wat vraagtekens bij de verdeling over de aansluitingen. 10% A32 

aansluiting lijkt ons aan de lage kant. De verdeling heeft naast ligging natuurlijk alles te 

maken met orientatie van het verkeer ; jullie gaven eerder aan dat het vrachtverkeer mn 

A7 gericht is omdat bedrijven georienteerd zijn op de polder en op Duitsland, echter de 

vraag is of dat ook geldt voor de werknemers (personenauto's) 'sochtends en 's avonds.  
- Tabelletje op laatste pagina: het is niet duidelijk waarom blauwe staafje ochtend oost 

lager is dan de tellingen en bij het figuur er onder (I/C) weer hoger , zou gelijk moeten 

zijn ? We constateren wel dat de ontwikkeling daar sneller gaat dan bij verkeersmodel  
- verder lijkt het een plausibel verhaal. Beide zuivelfabrieken hebben minder 

arbeidsplaatsen (en dus minder verkeersbewegingen) dan waar verkeersmodel mee 

rekent, dat is positief. 
  
Monitoring 
We zien dat de resultaten van een telling in november 2012 zijn meegenomen in de 

memo. Destijds bij bp herziening IBF met jullie afgesproken dat er jaarlijks gemonitoord 

zou gaan worden bij de aansluiting A7. Dit is gezien de- uitkomsten tellingen-  gebeurd, 

maar het lijkt ons goed dat we daar binnenkort nog overleg over hebben, wrs hebben 

jullie meer gegevens dan hier getoond?    
De aansluiting bij de KR Poststraat is voor ons van belang. De VRI staat daar maximaal 

afgesteld, er zit niet veel 'rek' meer op deze aansluiting. Het is voor ons van belang dat 

inzichtelijk wordt gemaakt dat de (spits) bewegingen voor A32 inderdaad maar weinig 

toenemen doordat het verkeer voor de A7 aansluiting kiest. Zo te zien zijn jullie daar nu 

ook aan het monitoren. Dit heb ik destijds ook meegegeven aan Gerrit Haanstra, bij het 

bp eerste zuivelbedrijf. Is goed dat we daar ook meer helderheid over krijgen.  
  
  
  
met vr groet  
Marijke Jansma  
 


