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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
Toelichting 
 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft een groot draagvlak op zowel bestuurlijk als 
maatschappelijk niveau. Op 30 januari 2012 is dientengevolge de motie ‘preventieve maatregelen 
wildaanrijdingen’ aangenomen.  Bij provinciale hotspots  zou verlaging van de maximumsnelheid als 
preventieve maatregel in beschouwing worden genomen.  
 
De aanwezigheid van wild is een omstandigheid waar het verkeer buiten de bebouwde kom mee te 
maken heeft. Dit houdt in dat de wegen van automobilist en wild elkaar soms kruisen. Vooral in de 
bronsttijd  vinden er bij regionale bossen veel aanrijdingen plaats. Zo worden er jaarlijks 360 reeën 
doodgereden in de provincie Utrecht.  Een dergelijke confrontatie leidt tot veel leed en schade voor 
mens en dier. Boswachters adviseren daarom in deze periode en in deze gebieden niet harder dan 60 
kilometer per uur te rijden, zodat anticiperen op onverwachte situaties nog mogelijk is.   
 
Verlaging van de snelheid van voertuigen is de meest effectieve- en kostenefficiënte maatregel om de 
kans op wildongevallen te voorkomen én om de ernst van wildaanrijdingen te beperken.  
 
Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen: 
 

1. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om gedurende de bronsttijd van reeën de 
maximumsnelheid op relevante provinciale wegen -of delen van deze wegen- te verlagen 
naar 60 km. per uur, of om op zijn minst een adviessnelheid van 60 km. per uur in te voeren? 
 

2. Bij een afwijzend antwoord op vraag 1: Zo nee, waarom niet? 
 
 
 
Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend, 
 
 
W. van der Steeg 
 
 

 


