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AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 268. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
berichtgeving wegdek knooppunt de Drie Klauwen: 
 
(ingekomen: 27 januari 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven wat 
het probleem is en wat de  
oorzaak is van het golvende wegdek? 

1. Het ‘golvende” wegdek is een verzakking ter 
plaatse van de overgang van de betonnen 
kunstwerken naar de aardebaan. De 
kunstwerken zijn gefundeerd op palen en 
kunnen niet zakken. De directe oorzaak van 
de verzakking is dat er ter plaatse van de 
overgang van de kunstwerken op de 
aardebaan de ondergrond nog verder 
inklinkt. Het betreft een geleidelijk maar 
afnemend proces, waarbij er regelmatig 
metingen worden uitgevoerd om de situatie 
te monitoren en te bezien wanneer er sprake 
is van een stabiele situatie. Naar de 
onderliggende oorzaak van de verzakking 
wordt op dit moment samen met de 
aannemer onderzoek gedaan. 

2. Wij lezen dat de maximumsnelheid tijdelijk is 
verlaagd van 100 kilometer per uur naar 70 
kilometer per uur en dat er geen noodzaak is 
om snel in te grijpen. De VVD fractie ziet dit 
anders. Kunt u aangeven waarom er gelet op 
de verkeersintensiteit niet snel zou moeten 
worden begonnen met het herstellen van de 
situatie, zodat er weer op een veilige manier 
100 kilometer per uur kan worden gereden? 

2. Op 14 december 2021 is louter uit voorzorg 
besloten de borden te plaatsen.  
Deze beperking is tijdelijk en heeft geen 
invloed op de capaciteit en brengt slechts 
een geringe toename van de reistijd met zich 
mee. Herstelwerkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd wanneer de situatie onveilig wordt 
of als het niet meer verder verzakt. 
 

3. Kunt u aangeven welke afspraken gemaakt 
zijn met betrekking tot het  
onderhoud en de garantietermijn van het 
knooppunt Drie Klauwen? 

3. Namens de provincie was de Tractaatweg 
BV opdrachtgever voor de aannemer. 
Momenteel wordt onderzocht hoe de 
opdrachtverlening is gegaan door de 
Tractaatweg BV en of er garantie- en/of 
risicobepalingen van toepassing zijn. Wij 
verwachten daar eind maart / begin april 
meer duidelijkheid over te hebben. 
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