
   

 

 
 

 

 

Verzoek van 12 mei 2015 van de Statenfractie van GroenLinks tot het houden van een 
interpellatie, ex art. 46 RvO, in de Statenvergadering van 18 mei 2015 over de 
voorgenomen snelheidsverhoging op de A12 tussen Reeuwijk en De Meern. 

  
Toelichting:  

In de Staatscourant van 9 april 2015 is het ontwerpverkeersbesluit gepubliceerd inhoudend 
het verhogen van de maximumsnelheid op de A12 tussen Reeuwijk en De Meern naar 130 
km/u. Zienswijzen op dit ontwerpverkeersbesluit kunnen worden ingediend bij RWS tot en 
met 22 mei 2015. 

Deze voorgenomen snelheidsverhoging heeft diverse effecten op de inwoners van de 
provincie Utrecht. De verhoging zal tot extra geluidsbelasting leiden in de gebieden langs de 
A12, waaronder ook in de wijk Veldhuizen van De Meern waar de geluidsbelasting nu al een 
knelpunt is en de provincie momenteel bezig is om verlenging van een geluidswal mogelijk te 
maken. Ook zal de verhoging tot hogere emissies en concentraties leiden van fijnstof (in het 
bijzonder roet) en NOx in drukbevolkte gebieden in de provincie, zoals in Utrecht Leidsche 
Rijn en Woerden, zeker ook gezien de zuidwestelijke ligging van de A12 t.o.v. deze gebieden 
met vaak zuidwestelijke wind. Zowel de geluidsoverlast als luchtvervuiling tast de 
gezondheid van mensen aan en vermindert de leefbaarheid van de gebieden langs de 
snelweg, waarmee de snelheidsverhoging de omgeving minder aantrekkelijk maakt om te 
wonen en recreëren. 

De reistijdwinst die met deze snelheidsverhoging wordt gerealiseerd is minimaal: over het 
gehele tracé bedraagt deze in totaal maximaal slechts ca. 50 sec. per auto. 

GroenLinks heeft in de rondvraag van de Commissievergadering van MME op 10 mei 2015 
gevraagd of GS voornemens om hierover een zienswijze in te dienen. Gedeputeerde gaf aan 
dat als PS zich hierover uitspreekt op de Statenvergadering van 18 mei er nog tijdig een 
zienswijze kan worden ingediend door de provincie. Dit vormt de aanleiding voor GroenLinks 
voor dit verzoek tot interpellatie. 

Graag leggen wij aan GS de volgende vragen ter beantwoording voor: 

- Hoe kijkt u aan tegen de voorgenomen snelheidsverhoging en de hogere 
geluidsbelasting en luchtvervuiling die deze tot gevolg zal hebben in drukbevolkte 
gebieden in de provincie, terwijl de provincie juist probeert een verlenging van de 
geluidswal bij Veldhuizen mogelijk te maken? 

- Bent u voornemens om een zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat over deze 
voorgenomen snelheidsverhoging en zo ja wat is de strekking van deze zienswijze? 
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