
 
 

 
 
 
Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 

 
 

Datum  : 21 november 2019 
 
Naam & fractie : Lex Schukking, VVD 
 
Onderwerp : Spitsdrukte N342 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
Tijdens de spits is er op de zuidelijke afrit 32 van de A1, die aansluit op de N342, sprake van file 
vorming, waarbij het einde  van de file zich op de vluchtstrook van de A1 bevindt. 
Deze ongewenste dn zeer gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt doordat de zuidelijke afrit geen 
onderdeel is geweest van de rijbaan verdubbeling van de N342 die in 2018 is uitgevoerd, alsmede 
de afstelling van de VRI die toen bij de noordelijke af- en toe rit is aangelegd.   
De Overijsselse VVD fractie maakt zich veel zorgen over deze zeer gevaarlijke situatie, waar spoedige 
maatregelen absoluut nodig zijn, mede vanwege het feit dat de verkeersdrukte ter plekke jaarlijks 
met 2 % toe neemt. 
De gemeenteraad van Oldenzaal heeft in haar vergadering van 28 oktober jl. met unanieme 
stemmen een motie aangenomen en daarmee het college van B & W opgedragen naar oplossingen 
te zoeken. 
Omdat de provincie Overijssel verantwoordelijk is voor de aansluitende weg, de N342, is een kopie 
aan het provinciebestuur gezonden, bijgaand nogmaals een kopie. 
 
De VVD heeft de volgende vragen aan GS: 
 
Is GS zich bewust van de toenemende drukte op de afrit A1 - N342 tijdens de spits? 
 

- Is zij zich bewust van het feit dat de vluchtstrook bij de A1 (afslag 32) regelmatig wordt 
gebruikt als opstelstrook voor de afrit ? 
o Is zij bereid om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en indien van toepassing 

met het Rijk in overleg te treden over mogelijke maatregelen ? 
- Is zij zich bewust van het feit dat de capaciteit van de afrit onvoldoende is om de groeide 

verkeerstroom veilig te verwerken? 
- Is zij bekend met de mogelijk onjuiste afstelling van de VRI die in 2018 aan de afrit 

geïnstalleerd is? 
o Is zij bereid om te onderzoeken wat van beide punten de oorzaken zijn en  hier met 

de gemeente Oldenzaal en Rijkswaterstaat  in overleg te treden over mogelijke 
maatregelen ? 

 
Hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Namens de VVD Overijssel fractie, 
 
Lex Schukking 


