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Geachte heer Wiegant, 

 

Medio 2017 hebben wij ingestemd met uw aanbod voor plaatsing van trajectcontrole op de N230/Zuilense Ring 

bij een maximumsnelheid van 100 km/u. Wij willen u daarom informeren over het volgende. Op 18 februari 2019 

hebben Provinciale Staten van Utrecht de motie ’80 op de Zuilense Ring’ aanvaard (bijlage 1). Volgend uit deze 

motie is onze opdracht om een voorstel uit te werken om zonder grootschalige infrastructurele aanpassingen 

een voldoende geloofwaardige snelheid van 80 km/u op de Zuilense Ring te realiseren. Provinciale Staten 

besluiten over dit voorstel. 

 

De motie bevat een koppeling tussen de N230/Zuilense Ring en de aansluitende Noordelijke Randweg Utrecht 

(NRU, in de gemeente Utrecht, bij Overvecht). In de overwegingen van genoemde motie is opgenomen dat een 

uniforme snelheid van 80 km/uur meer eenduidigheid geeft voor weggebruikers, kleinere snelheidsverschillen 

geeft tussen vrachtverkeer en personenauto’s en past bij de ambities uit het Mobiliteitsplan om de CO2 uitstoot 

van verkeer terug te dringen en dat de gemeente Stichtse Vecht pleit voor een snelheidsverlaging naar 80 km/u. 

Daarnaast is opgenomen de overweging dat inwoners van Stichtse Vecht geen extra overlast mogen ervaren 

door de aanpassing van de NRU.   

 

Naar aanleiding van de aanvaarde motie is er op 5 maart 2019 een overleg geweest tussen medewerkers van 

het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en de provincie Utrecht.  

 

In dit overleg  is vanuit het parket CVOM aangegeven dat  wordt vastgehouden aan de in 2017 gemaakte 

afspraken met het College van Gedeputeerde Staten om op de N230 trajectcontrole te plaatsen bij een limiet 

van 100 km/u uitgaande van het toen aanwezige verkeersonveiligheidsbeeld, het snelheidsgedrag en de 

weginrichting. Tevens heeft CVOM aangegeven een uitspraak van de provincie Utrecht op korte termijn 

noodzakelijk is voor het tijdig realiseren van het trajectcontrolesysteem en voor het nakomen van de 

contractafspraken met haar leveranciers. 

 

Vanuit de provincie Utrecht is in dit overleg aangegeven dat zij sterk hecht aan plaatsing van het 

trajectcontrolesysteem. Ook is aangegeven dat de provincie bij infrastructurele aanpassingen, dus ook voor de 

N230/Zuilense Ring werkt volgens de trajectaanpak. Hierbij wordt volgens een vastgelegde planning uit 

kostenoverwegingen en om overlast zo veel mogelijk te voorkomen de hele weg in één keer aangepakt. Deze 

aanpak betekent voor de uitvoering van de motie dat de planvorming weliswaar op korte termijn start, maar dat 
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de snelheidslimiet van 100 km/u op basis van de huidige inzichten gehandhaafd blijft tot de uitvoering van de 

trajectaanpak in 2025. De realisatie van de NRU is in handen van de gemeente Utrecht en is op dit moment 

gepland om medio 2026 te starten.  

 

In het overleg is vanuit de provincie Utrecht gevraagd of het gezien het voorgaande mogelijk is om de afspraak 

te maken om het trajectcontrolesysteem in ieder geval tot de start van de trajectaanpak in 2025 te plaatsen en 

operationeel te laten zijn, op een snelheidslimiet van 100 km/u. Afgesproken is om deze afspraak schriftelijk 

vast te leggen. Middels deze brief bevestigen wij de gemaakte afspraken.  

 

Hoogachtend,  

    

Gedeputeerde Staten van Utrecht                      
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De secretaris, 

 

  


