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Beantwoording van de vragen 
Inleiding: 
Voor onderhoud aan de A12 is Rijkswaterstaat van plan om de A12 tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug negen dagen af te 
sluiten tussen maandag 27 september 21.00 uur en donderdag 7 oktober 05.00 uur. 
Het college heeft middels een brief aan Rijkswaterstaat laten weten zich zorgen te maken over deze afsluiting, omdat 
men vreest voor verkeerschaos en schade aan lokale wegen en omdat vervoerders zoals Snel en Jumbo niet goed 
kunnen bevoorraden. 
Aangezien Woerden voor medische hulp na kantooruren en in het weekeinde is aangewezen op Utrecht/Leidse Rijn, 
maakt LijstvanderDoes zich ernstige zorgen over de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. Als de A12 wordt 
afgesloten, zullen ook de omliggende wegen vollopen en is er geen doorkomen aan voor medische diensten en mensen 
die naar het ziekenhuis moeten. 
 
Wij hebben daarom hierover de volgende vragen: 
1. In de brief aan Rijkswaterstaat staat niets genoemd over de medische risico’s die gepaard gaan met afsluiting van de 
A12. Waarom is dit niet genoemd? 
 
Het feit dat dit niet in de brief is vermeld wil niet zeggen dat de zorgen met betrekking tot de bereikbaarheid van 
hulpdiensten niet zijn gedeeld met Rijkswaterstaat. Al in een vroegtijdig stadium zijn deze zorgen overgebracht, zowel via 
de wegbeheerders in de hele regio als via de Veiligheidsregio Utrecht en de ambulancedienst RAVU. Bovendien zijn de 
hulpdiensten ook betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden en heeft Rijkswaterstaat met hen afspraken 
gemaakt over de bereikbaarheid in het geval van een calamiteit.   
 
2. Is het college het met LijstvanderDoes eens dat afsluiting van de A12 kan leiden tot ernstige gezondheidsschade voor 
onze inwoners als zij in spoedsituaties door deze afsluiting het ziekenhuis niet kunnen bereiken? 
 
Het college is het hier niet mee eens. Wij delen wel de zorgen over de bereikbaarheid in algemene zin en hebben er bij 
Rijkswaterstaat op aangedrongen om gerichte maatregelen te nemen om de bereikbaarheid voor hulpdiensten zo goed 
als mogelijk te waarborgen. Daaronder hoort het bereikbaar houden van de ziekenhuizen in de regio en het vrijmaken van 
wegen aan nood- en hulpdiensten op het moment dat zij van een bepaalde route gebruik moeten maken. Wij vertrouwen 
erop dat de maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt, bijdragen aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten.  
 
3. Is het college het met ons eens dat deze gezondheidsschade mogelijk zelfs het verschil kan maken tussen leven en 
dood? 



 
In noodsituaties telt elke minuut en dan is elke vorm van vertraging onwenselijk, vandaar dat het college er bij 
Rijkswaterstaat op heeft aangedrongen gerichte maatregelen te nemen om de doorstroming van hulpdiensten en de 
bereikbaarheid van ziekenhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus te waarborgen.   
 
4. Vindt het college dit aanvaardbaar? 
 
Zie de beantwoording onder punt 3.  
 
5. Hoe denkt het college dit te kunnen oplossen voor onze inwoners? 
 
Zoals onder punt 2 en 3 aangegeven heeft het college er bij Rijkswaterstaat op aangedrongen gerichte maatregelen te 
nemen die de doorstroming (van o.a. hulpdiensten) kunnen bevorderen. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat direct contact 
met de VRU en de RAVU over de afsluiting en is/wordt in overleg met deze partijen gekeken naar mogelijkheden om de 
bereikbaarheid te waarborgen. Hulpdiensten kunnen te allen tijde van de A12 gebruik maken tussen Oudenrijn en 
Woerden. Onder andere de ziekenhuizen, brandweerkazernes en politiebureaus zijn op een kaart weergegeven en deze 
kaart is met Rijkswaterstaat gedeeld, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat deze locaties bereikbaar blijven. In Woerden 
worden op diverse plekken verkeersregelaars ingezet, onder andere op het kruispunt Blekerijlaan/Middellandbaan om het 
ziekenhuis en politiebureau op Middelland-noord bereikbaar te houden. Ook op andere locaties kunnen verkeersregelaars 
ervoor zorgen dat een weg waar een calamiteitenvoertuig moet passeren, snel wordt leeg getrokken. Op de Hollandbaan 
worden extra attentieborden geplaatst waarop staat dat weggebruikers ruimte moeten maken voor hulpdiensten in het 
geval van een calamiteit (zoals dit op Duitse snelwegen vaak ook te zien is). Tenslotte komt er een doorstromingsteam 
waarin de lokale wegbeheerders vertegenwoordigd worden door de voorzitters van het Regionaal Tactisch Team (van de 
provincie Utrecht). In dit doorstromingsteam wordt dagelijks de verkeerssituatie ten tijde van de afsluiting van de A12 
gemonitord. Op basis daarvan kunnen direct gerichte maatregelen genomen worden als blijkt dat zich (grote) knelpunten 
voordoen, zoals wanneer de bereikbaarheid van hulpdiensten in het geding komt.  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/032299 



 
 
Schriftelijke vragen LijstvanderDoes - Afsluiting A12 tussen 27 september en 7 oktober 2021 
 
Inleiding: 
Voor onderhoud aan de A12 is Rijkswaterstaat van plan om de A12 tussen Ouderijn en Nieuwerbrug 
negen dagen af te sluiten tussen maandag 27 september 21.00 uur en donderdag 7 oktober 05.00 
uur.   
Het college heeft middels een brief aan Rijkswaterstaat laten weten zich zorgen te maken over deze 
afsluiting, omdat men vreest voor verkeerschaos en schade aan lokale wegen en omdat vervoerders 
zoals Snel en Jumbo niet goed kunnen bevoorraden.  
Aangezien Woerden voor medische hulp na kantooruren en in het weekeinde is aangewezen op 
Utrecht/Leidse Rijn, maakt LijstvanderDoes zich ernstige zorgen over de gezondheidsrisico’s voor 
onze inwoners. Als de A12 wordt afgesloten, zullen ook de omliggende wegen vollopen en is er geen 
doorkomen aan voor medische diensten en mensen die naar het ziekenhuis moeten.  
 
Wij hebben daarom hierover de volgende vragen: 

1. In de brief aan Rijkswaterstaat staat niets genoemd over de medische risico’s die gepaard 
gaan met afsluiting van de A12. Waarom is dit niet genoemd? 

2. Is het college het met LijstvanderDoes eens dat afsluiting van de A12 kan leiden tot ernstige 
gezondheidsschade voor onze inwoners als zij in spoedsituaties door deze afsluiting het 
ziekenhuis niet kunnen bereiken? 

3. Is het college het met ons eens dat  deze gezondheidsschade mogelijk zelfs het verschil kan 
maken tussen leven en dood? 

4. Vindt het college dit aanvaardbaar? 
5. Hoe denkt het college dit te kunnen oplossen voor onze inwoners? 

 
Namens de fractie LijstvanderDoes, 
 
Lenie van Leeuwen 


	D21032301 Beantwoording vragen LijstvanderDoes - Afsluiting A12 tussen 27 september en 7 oktober 2021
	Schriftelijke vragen LijstvanderDoes - Afsluiting A12

