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DATUM 15-7-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Verkeersbesluit snelheidsverhoging A2 avond en nacht 

 

Hierbij ontvangt u de terugkoppeling van de opdracht zoals verwoord in uw motie van 2 november 2015 m.b.t. 

snelheidsverhoging op de A2. Tot mijn spijt ben ik in gebreke gebleven om u te informeren vóórdat de 

beroepstermijn startte t.a.v. het verkeersbesluit A2. 

 

Op 2 november 2015 hebben PS de door 50plus, SP, D66, PvdA en GroenLinks ingediende motie ‘Geen 

snelheidsverhoging op de A2 overdag tussen Amsterdam en Utrecht van 100 Km naar 130 Km‘ aangenomen. In 

deze motie worden GS opgeroepen om bezwaar aan te tekenen wanneer het Rijk besluit de maximumsnelheid 

op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam overdag te verhogen en om PS te informeren over het definitieve besluit 

van het Rijk en de reactie op het bezwaar. Naar aanleiding van een vraag in de PS vergadering van 21 maart 

2016 is toegezegd om ook voor de snelheidsverhoging in de avond en nacht een zienswijze in te dienen en 

daarin het Rijk te verzoeken het definitieve verkeersbesluit uit te stellen totdat uit RIVM-onderzoek is gebleken of 

de Europese normen worden overschreden. Bij deze wil ik u informeren over de reactie van het Rijk op deze 

zienswijze. 

 

In uitvoering van de toezegging heeft de provincie een zienswijze ingediend voor de verhoging van de 

maximumsnelheid naar 130 km/uur in de avond en in de nacht tussen knooppunt Holendrecht en de aansluiting 

Vinkeveen. 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.  

In de nota van antwoord schrijft de minister dat uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke 

normen. Ze schrijft dat het voldoen aan de normen voor lucht een effectieve wijze is om de gezondheid van 

mensen en de leefbaarheid van gebieden te beschermen. Bij het vaststellen van de normen zijn volgens de 

minister de gezondheidsrisico’s meegenomen, zodat nadelige effecten op de gezondheid in belangrijke mate 

worden voorkomen. In reactie op ons verzoek schrijft de minister dat het RIVM onderzoek een onderzoek is naar 

de landelijke effecten en dat dit op zich onvoldoende aanleiding geeft om deze reeds aangekondigde 

verkeersmaatregel voor dit traject niet door te zetten. 

 

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

vastgesteld. Dit betekent dat met ingang van 3 juni de maximumsnelheid op de A2 tussen Holendrecht en 

Vinkeveen in de avond en nacht is verhoogd naar 130 km/uur. Hoewel de provincie Utrecht en de Minister het 

inhoudelijk niet met elkaar eens zijn, ontbreken de juridische argumenten om beroep te kunnen aantekenen tegen 

de wijze waarop onze zienswijze is beantwoord en het besluit van de Minister. De wettelijke normen worden in 

deze situatie immers niet overschreden en het RIVM onderzoek heeft betrekking op landelijke effecten en niet 

specifiek op de gevolgen van de snelheidsverhoging van de A2. 

 

 

 

 


