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Onderwerp Statenbrief: inspraakreaktie gezonde lucht voor Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In de gemeente Utrecht liggen hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten. Ondanks alle reeds genomen maatregelen, 
is de verwachting (op basis van de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit) dat er in 2015 nog knelpunten voor NO2 in de gemeente Utrecht zijn. Daarom heeft het College 
van B&W van de gemeente Utrecht een aanvullend pakket luchtmaatregelen voorgesteld. De maatregelen zijn 
vooral gericht op het verminderen van de emissies van het verkeer en het ontmoedigen van het inkomende 
autoverkeer. De gemeente Utrecht spant zich daarbij in om minimaal de Europese grenswaarden te halen, omdat 
de Europese grenswaarden geen veilige grenswaarden zijn voor de gezondheid. Daarnaast wil de gemeente 
enige marge creëren om de onzekerheden rond meten en rekenen op te vangen, conform de aanbeveling van de 
G4-rekenkamers. 
 
Aanleiding / voorgeschiedenis 
In “Gezonde lucht voor Utrecht, ontwerp-uitvoeringsprogramma 2013-2015” is tenminste één maatregel 
opgenomen die consequenties heeft voor de taak van de provincie Utrecht als wegbeheerder. Het gaat om de 
maatregel “dosering aan de rand van de stad”. Het doel van deze maatregel is het realiseren van volumereductie 
van het verkeer. Wij voorzien als wegbeheerder van provinciale wegen door de doseermaatregelen een terugslag 
van verkeer op het netwerk om de stad. De (nadelige) effecten kunnen groot zijn voor het provinciale en rijksdeel 
van het netwerk om de stad Utrecht en op omliggende gemeenten, met ongewenste doorstromingsproblemen en 
verkeersonveilige situaties tot gevolg. Dit soort verkeerskundige effecten, maar ook de effecten op de 
luchtkwaliteit van de doseringsmaatregelen zijn echter nog niet onderzocht door de gemeente. Wij hebben tot 10 
april 2013 de gelegenheid hierop in te spreken. Tijdens bestuurlijk overleg op 4 maart 2013 met de gemeente 
Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht is afgesproken dat de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht een officiële 
inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma indienen. De inspraakreacties van de provincie en Rijkswaterstaat 
zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de voorgestelde inspraakreactie doen wij voorstellen aan de gemeente Utrecht voor het vast te stellen 
uitvoeringsprogramma.  
 
 
 



 

  

 

Samenvattend doen wij de volgende voorstellen: 
1. Wij verzoeken de gemeente Utrecht de maatregel ‘dosering aan de rand van de stad’ niet op te nemen 

als besluit maar als beleidsvoornemen, zodat pas nadat bekend is wat de effecten zijn op de 
luchtkwaliteit en de doorstroming een definitief besluit wordt genomen. 

2. Voordat een besluit genomen wordt over de maatregel ‘dosering aan de rand van de stad’, eerst een 
regiobreed en samenhangend onderzoek uitvoeren naar de effecten van de doseer- en andere 
verkeerskundige maatregelen op luchtkwaliteit, doorstroming, veiligheid en economie. 

3. Afstemming met de regiopartners organiseren aan de hand van een plan van aanpak waarin aandacht is 
voor inbreng van alternatieven of effectbeperkende maatregelen zoals extra opstelruimte of 
stadinwaartse verplaatsing van doseerlocatie, kostenconsequenties van doseermaatregelen (financiële 
verantwoordelijkheid initiatiefnemer) en de samenhang met ‘Beter Benutten’ en de NRU. Wij bieden de 
gemeente Utrecht onze expertise aan en willen graag meedenken over de oplossingsrichtingen. Denk 
hierbij aan de mogelijkheden van regionaal verkeersmanagement. 

4. Wij stellen de gemeente Utrecht voor om de maatregel “uitbreiden milieuzone tot de stadsring” in reserve 
te houden en mee te nemen in de discussie als alternatief voor de doseringsmaatregelen. 

5. Wij stellen de gemeente Utrecht voor om de verkeersstromen bij eventueel uitgevoerde 
doseringsmaatregelen te monitoren met een kwaliteitsnet. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Voorkomen dat de gemeente Utrecht maatregelen neemt die ongewenste effecten hebben op het provinciale 
wegennet.  
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na sluiting van de inspraaktermijn schrijft de gemeente Utrecht een nota van beantwoording, die onderdeel 

uitmaakt van de besluitvorming in de gemeenteraad aangezien de raad bevoegd is de uiteindelijke beslissing te 

nemen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


