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Door de fractie van de VVD, zijn op 25 september 2022, op grond van artikel 33 van het reglement 

van Orde, schriftelijke vragen ingediend over de verkeerssituatie Netterden in verband met de 

afsluiting van de A3. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

 

 

• Is het college op de hoogte van de verkeersproblemen in Netterden, die tussen 14 en 19 

september n.a.v. de werkzaamheden aan de A3 bij Emmerik zijn ontstaan? 

Antwoord: Het College is op de hoogte van de problemen die in Netterden zijn geweest, door 

meldingen vanuit o.a. inwoners, politie, handhaving 

• Welk contact is er geweest met de omwonenden, of wat is er eventueel gedaan om de 

problemen te beperken? 

Antwoord: Er is contact geweest met inwoners die overlast hebben gemeld en vervolgens is er meteen 

overleg geweest met politie, handhaving, provincie, Rijkswaterstaat, de Duitse aannemer van het werk 

aan de A3 en buurgemeente Montferland. Dit alles in overleg met wethouder Ankersmit. Omdat de 

meldingen binnenkwamen toen de werkzaamheden al waren gestart en er vooraf geen overleg was 

gevoerd door de partijen die bij de werkzaamheden betrokken waren, was het niet mogelijk om de 

problemen grondig aan te pakken. Dit werd mede veroorzaakt door andere werkzaamheden die 

gelijktijdig in de omgeving plaatsvonden waardoor gedegen maatregelen op zo korte termijn niet meer 

georganiseerd konden worden. Nadien is er een terugkoppeling geweest inwoners en andere 

betrokkenen, ook met een vooruitblik naar de toekomstige werkzaamheden en het voornemen daar 

vroegtijdig op te anticiperen. 
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• Wat kan het college doen om dezelfde problemen in het weekend tussen 19 en 24 

oktober te voorkomen? 

Antwoord: Zoals afgesproken was met alle betrokkenen is er uitvoerig overleg geweest met alle bij de 

werkzaamheden betrokken instanties (waaronder ook hulpdiensten) en zijn er gedegen afspraken 

gemaakt, die hebben geresulteerd in de fysieke afsluiting van de Emmerikseweg in Netterden, 

waardoor sluipverkeer wordt geweerd. Fietsverkeer kan deze afsluiting wel passeren. Daarnaast zijn 

er de nodige vooraankondigingen en omleidingen geplaatst. Tot slot is de afsluiting ook digitaal 

vastgelegd, waardoor ook navigatiesystemen er rekening mee houden. Voor landbouwverkeer dat de 

grens moet passeren is deze maatregel helaas wel nadelig, mede omdat zij niet volledig gebruik 

kunnen maken van de ingestelde omleidingen, door verboden die op sommige wegen gelden voor 

landbouwverkeer. Dit moet in de toekomst beter worden afgestemd. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop, u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Ron Frerix 

Gemeentesecretaris  
   

Otwin van Dijk    

Burgemeester

 

 

 

 

  

 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 

ondertekend 


