
 Vragen(half)uurtje.  PS 21 maart 2016 

De VOORZITTER: In dit vragenhalfuurtje liggen de vragen van de PvdA voor. Ik geef het woord aan 

mevrouw d'Hondt.   

Mevrouw D' HONDT (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Hardrijden is heerlijk. Persoonlijk doe ik dat het 

liefst met het zonnetje op de bol en de wind in de rug met een gangetje van 30, 35 km/uur over 

bijvoorbeeld de Lekdijk of een van de andere prachtige fietsroutes die onze provincie rijk is. Er zijn 

echter ook mensen die de voorkeur geven aan gemotoriseerd vervoer op hoge snelheid. Daarop is in 

principe niets tegen, maar hardrijden is slecht voor de verkeersveiligheid en het levert uitstoting van 

schadelijke stoffen en geluidsoverlast voor omwonenden en de natuur op. Zolang de auto-industrie 

er nog niet in slaagt om schone, stille en veilige, bijvoorbeeld zelfrijdende, auto's te produceren voor 

een redelijke prijs is het niet verstandig om overal maar zo snel mogelijk de maximumsnelheid op 

snelwegen te verhogen tot 130 km/uur.   

Op 9 november 2015 hebben wij daarom met een grote statenmeerderheid een motie van 50Plus 

aangenomen, waarbij het college wordt opgedragen een zienswijze in te dienen tegen de 

snelheidsverhoging op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Deze motie is nog niet uitgevoerd, 

omdat het verkeersbesluit hiertoe nog niet is gepubliceerd. Wel ligt er sinds 18 februari een 

voornemen ter inzage om 's nachts de snelheid te verhogen naar 130 km/uur op het traject tussen 

Vinkeveen en Holendrecht. Tijdens de laatste commissievergadering over dit onderwerp heb ik het 

college gevraagd om in het licht van deze eerdere motie ook hierop een zienswijze in te dienen. 

Helaas stelde de gedeputeerde zich echter nogal formalistisch op. We waren even verkeerd 

verbonden, om het motto van dit college er maar even bij te halen. Daarom vraag ik aan 

Gedeputeerde Staten bij dezen ten eerste om alsnog de verbinding te herstellen met de meerderheid 

van de Staten en de zienswijze voor de deadline van 31 maart 2016 in te dienen. Dat is echter nog 

niet genoeg. Inmiddels is namelijk gebleken dat het RIVM en TNO twijfelen of op basis van de 

gebruikte modellen de Europese normen voor luchtkwaliteit wel gehaald worden. De Tweede Kamer 

heeft daarom de motie Van Veldhoven aangenomen, waarin wordt gevraagd om nader onderzoek. 

Wij vinden dan ook dat uit voorzorg dit onderzoek moet worden afgewacht, voordat de 

maximumsnelheid kan worden verhoogd en vragen het college om dit in de zienswijze op te nemen.   

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw D' Hondt refereert aan een 

motie over de snelheidsverhogingen op de A2 die inderdaad is aangenomen in deze Staten op 2 

november 2015. Daar valt dit voornemen binnen, dus ik kan de zienswijze indienen zoals destijds is 

verzocht door de Staten. U refereerde ook aan een andere motie die inmiddels door de Tweede 

Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid ten aanzien 

van dit dossier, waarin iets meer wordt ingegaan op de kwaliteitsnormen. We zouden in onze 

zienswijze kunnen verwijzen naar di motie Van Veldhoven in de Tweede Kamer. Dat maakt dat ik 

naar aanleiding van de vragen aan het verzoek zal voldoen. Wij zullen ervoor zorgen dat er een 

zienswijze wordt verzonden.   

De VOORZITTER: Mevrouw D' Hondt, zijn hiermee uw vragen beantwoord? Dat is het geval.   

Mevrouw D' HONDT (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben volmaakt gelukkig.   

De VOORZITTER: Als u volmaakt gelukkig bent, moet u vooral blijven zitten. Geniet, zou ik zeggen. 

Zijn er anderen die naar aanleiding van dit onderwerp het woord willen voeren?   
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De heer BOSMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ook wij zijn volmaakt gelukkig.   



De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een korte vraag voor de vragensteller. Is het 

de vragensteller bekend dat Veilig Verkeer Nederland zegt dat er geen bewijs is voor een verschil in 

verkeersveiligheid tussen 120 km/uur en 130 km/uur?   

Mevrouw D' HONDT (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Over de verkeersveiligheid zeg ik in het 

algemeen dat dit onderzoek bij mij bekend is en dat er een aantal andere organisaties is dat van 

mening is dat de verkeersveiligheid wel in het geding is. Daarbij geef ik in deze specifieke situatie 

mee dat het gaat om het einde van de snelweg die heel breed is, met vijf of zes banen. Als je daar 

met 130 km/uur komt aan-scheuren, dan moet je heel snel beslissen welke afslag je moet nemen. 

Soms moet je dan ook vanuit die vijf banen van baan wisselen. Dat lijkt ons niet verstandig voor de 

verkeersveiligheid.   

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan is het antwoord toch ja. Mevrouw D' Hondt is 

bekend met het onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Zij noemt andere onderzoeken die iets 

anders zeggen. Het gaat om andere meningen. Zou u precies kunnen aangeven op welke 

onderzoeken u doelt waar het gaat om onderzoeken die het onderzoek van Veilig Verkeer Nederland 

tegenspreken?   

Mevrouw D' HONDT (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij het ANWB-onderzoek van een tijdje 

geleden herinneren. De ANWB was ook tegen deze snelheidsverhoging.   

De VOORZITTER: Akkoord. Ik heb het gevoel dat hiermee de ronde gereed is.   

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Iedereen heeft het over de veiligheid, maar 

niemand heeft het over de gezondheid. Gezondheid is zeker net zo belangrijk als veiligheid. Door de 

verhoging van 100 km/uur naar 130 km/uur neemt het fijnstof door de verhoogde slijtage van de 

banden toe met 25%. Als je als kind in die omgeving woont, dan kunnen je longen zich niet goed 

ontwikkelen. Dan heb je er niet alleen tijdens je tienerjaren of wanneer dan ook last van door astma 

of iets dergelijks, maar dan komt het als oudere als klap terug.   

De VOORZITTER: Dank u wel. Daarmee is dit agendapunt volgens mij afgerond.  


