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ONDERWERP Overzicht snelheidsverhogingen Rijkswegen in de provincie Utrecht 

 

Begin dit jaar heb ik u toegezegd u te informeren wanneer wij op de hoogte zijn van een voornemen van de 

minister om de maximumsnelheid op een traject binnen de provincie Utrecht te verhogen. Bij deze stuur ik u een 

overzicht van de snelwegen binnen de provincie Utrecht waar snelheidsverhogingen spelen.  

 

Wat er gespeeld heeft: 

 A12 tussen Reeuwijk en De Meern. In de zomer van 2015 heeft de provincie een zienswijze ingediend 

tegen de voorgenomen snelheidsverhoging op de A12 tussen Reeuwijk en De Meern. Dit naar 

aanleiding van een motie van PS. De provincie is niet in beroep gegaan tegen het uiteindelijke 

Wegverkeersbesluit.  

 A27 ten zuiden van Vianen. In januari 2016 is de maximum snelheid op 24 wegvakken verhoogd naar 

130 km/uur. Van deze wegvakken ligt er één voor een klein deel in de provincie Utrecht namelijk de A27 

ten zuiden van Vianen. Bij het knooppunt Vianen is aansluitend aan noordzijde op een kort wegvak de 

snelheid verlaagd naar 100 km/uur.  

 A1 tussen Soest en knooppunt Hoevelaken. In maart 2016 is de maximumsnelheid op dit traject 

verhoogd naar 130 km/uur. In combinatie hiermee is op twee korte aangrenzende trajecten, waar een 

dynamische snelheid gold, de maximumsnelheid verlaagd. Deze snelheidsverhoging is besproken in de 

cie MME van 11 januari 2016. De PvdA deed het voorstel om namens de provincie een zienswijze in te 

dienen. Hiervoor was geen meerderheid in de commissie.  

 

Wat er nu speelt: 

 A2 tussen Maarssen en Holendrecht. Begin november 2015 heeft de Tweede Kamer een motie van 

de VVD en de PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om de snelheid overal op de A2 

tussen Holendrecht en Maarssen zo snel mogelijk, maar uiterlijk medio 2016, te verhogen naar 

130 km/uur. De eerste stap die de minister heeft gezet is verhoging van de maximumsnelheid in de 

avond en in de nacht. Het Ontwerpbesluit heeft in het voorjaar ter inzage gelegen en de provincie heeft 

hierop een zienswijze ingediend. Wij hebben de minister verzocht om het definitieve verkeersbesluit uit 

te stellen totdat uit RIVM-onderzoek is gebleken dat met voldoende zekerheid gesteld kan worden dat 

een snelheidsverhoging niet zal leiden tot overschrijding van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Op 

3 juni 2016 is het verkeersbesluit voor verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en A12 

vastgesteld.  

 Op 9 september heeft de minister het voornemen bekend gemaakt om de maximum snelheid op de A28 

tussen aansluiting Uithof/Den Dolder en Maarn permanent te verhogen naar 130 km/uur. Nu geldt 

overdag een maximumsnelheid van 120 km/uur en in de avond en nacht 130 km/uur. Het indienen van 

een zienswijze is mogelijk tot en met 20 oktober 2016. 

 

Wat er nog aan komt: 

 Nu de snelheid op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen in de avond en nacht verhoogd is naar 130 

km/uur, wordt op korte termijn een Ontwerpverkeersbesluit verwacht voor verhogen van de 

maximumsnelheid overdag. Zodra het Ontwerpverkeersbesluit ter inzage ligt, zullen wij u daarover 

informeren. Ook gaat de provincie Utrecht een zienswijze indienen, conform de motie ’Geen 

snelheidsverhoging overdag op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht van 100 naar 130 km/uur’. 
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Wanneer u de informatie ook zelf wilt volgen, kunt u dat doen via www.platformparticipatie.nl. 

http://www.platformparticipatie.nl/

