Utrechtse
Heuvelrug
Motie lagere maximum snelheid N-wegen
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 12 mei 2016 ter
bespreking van raadsvoorstel “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ecoduct N227” (2016-249)
Constaterende dat
- op de Heuvelrug niet alleen op de N227 en N226 aanrijdingen plaatsvinden met reeën maar ook
op de N225. Volgens het jaarverslag 2014 van Valwild vonden er 14 aanrijdingen plaats op de
N227 en 17 aanrijdingen op de N225;
- de te hoge snelheden als belangrijke oorzaak worden genoemd. Aanrijdingen vinden veelal
plaats op bepaalde vaste oversteekplaatsen (hotspots) en op bepaalde tijdstippen van de dag en
perioden van het jaar;
- op de provinciale wegen van de Heuvelrug een snelheidslimiet geldt van 80 km uur. De
overweging om de snelheidslimiet te verlagen in combinatie met andere faunamaatregelen heeft
vanwege de functies als gebiedsontsluitingswegen niet plaats gevonden door de Provincie;
Overwegende dat
- in diverse studies is vastgesteld dat door een snelheidsverlaging van 80km naar 60 km per uur er
50% tot 75% minder aanrijdingen met dieren plaatsvinden; zeker als dit wordt gecombineerd met
andere mitigerende maatregelen zoals wildwaarschuwingssystemen en aangepast
vegetatiebeheer van bermen;
- de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) om deze reden dan ook al jaren pleit voor aanpassing van
de snelheid in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;
- lagere snelheid ook voordelen heeft voor de veiligheid van alle weggebruikers en voor
luchtkwaliteit en milieu.
- door veel gemeenten al 60 km wordt toegepast op wegen in buitengebied vanwege het
landbouwverkeer en de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers;
Verzoekt College om
- aan de Provincie te verzoeken een studie te verrichten naar de mogelijkheden en de daaruit,
voortvloeiende effecten om op N-wegen in de Heuvelrug de snelheidslimiet te verlagen van 80 km
naar 60 km per uur;
- en wel met name op plaatsen, trajecten en tijdstippen waar veelvuldig word overgestoken door
mens en dier;
En gaat over tot de orde van de dag
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