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Onderwerp Statenbrief: Motie 80 op de Zuilense Ring 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Op 18 februari 2018 heeft u de motie “80 op de Zuilense Ring” aanvaard. Met de motie draagt u het college op 
om een voorstel uit te werken om zonder grootschalige infrastructurele aanpassingen een voldoende 
geloofwaardige snelheidslimiet van 80 km/u op te Zuilense Ring te realiseren. Tevens verzoekt u het college in 
gesprek te gaan met het Openbaar Ministerie en het voorstel af te stemmen met de gemeente Stichtse Vecht en 
de omwonenden. Met deze brief informeren wij u over de aanpak van deze motie. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2017 heeft het college met het Openbaar Ministerie afgesproken dat er trajectcontrole ingesteld wordt op de 
Zuilense Ring met als doel de geldende snelheidslimiet van 100 km/u te handhaven. Op 6 november 2017 heeft u 
de motie “Gezonde leefomgeving voor bewoners langs de Zuilense Ring” aanvaard. Naar aanleiding van deze 
motie hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de leefomgeving rondom de Zuilense Ring. U 
heeft de resultaten van dit onderzoek in de Commissie MME op 28 januari 2019 besproken. Op 18 februari heeft 
u daarop genoemde motie “80 op de Zuilense Ring” aanvaard. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Trajectaanpak 
Voor groot onderhoud aan provinciale wegen hanteren wij de trajectaanpak. Op basis van de huidige planning 
staat in 2025 de realisatie van de trajectaanpak voor de Zuilense Ring gepland. Om zo veel mogelijk werk met 
werk te maken zijn wij voornemens het voorstel dat conform de motie uitgewerkt moet worden voor een 
geloofwaardige snelheidslimiet, te koppelen aan de trajectaanpak.  
Het proces van de trajectaanpak heeft een doorlooptijd van minimaal vier jaar en bestaat uit het uitvoeren van de 
trajectstudie en de voorbereiding van de realisatie. Daarnaast moet de aanpak van de Zuilense Ring afgestemd 
worden op de werkzaamheden aan de Noordelijke Randweg. Met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht wordt 
verkend wanneer het uitvoeren van de werkzaamheden met het oog op het beperken van de verkeershinder het 
beste uitgevoerd kunnen worden. 
Wij gaan als onderdeel van de trajectaanpak verschillende scenario’s uitwerken voor de Zuilense Ring. Met deze 
scenario’s wordt voor u in beeld gebracht wat opties zijn voor de Zuilense Ring om tot een geloofwaardige 



 
  

snelheid van 80 km/u te komen en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Ook wordt het referentiescenario 
uitgewerkt waarbij de huidige snelheid gehandhaafd blijft. Als de scenario’s uitgewerkt zijn wordt een 
Statenvoorstel aan u voorgelegd waarmee u een besluit neemt over de inrichting van de Zuilense Ring.  
 
Uw achterliggende doel van de snelheidsverlaging op de Zuilense Ring is, dat de bewoners rondom de Zuilense 
Ring geen negatieve effecten mogen ervaren als gevolg van de opwaardering van de Noordelijke Randweg 
Utrecht door de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft laten weten dat de opwaardering van de 
Noordelijke Randweg vertraagd is en na 2026 gerealiseerd wordt. Onze inzet is de trajectaanpak op de Zuilense 
Ring te realiseren voordat de Noordelijke Randweg opwaardering gereed is, hiermee wordt een toename van de 
negatieve effecten langs de Zuilense Ring voorkomen. Onderdeel van de scenario’s is bepalen welke 
geluidsreducerende maatregelen volgens het dan geldende beleid noodzakelijk zijn. Daarbij wordt als maatregel 
meegenomen het toepassen van geluidsreducerende asfalt op het deel van de Zuilense Ring. Dit is een 
maatregel die benoemd is in de Statenbrief over motie 74: “Gezonde leefomgeving voor bewoners langs de 
Zuilense Ring”. 
 
De trajectaanpak voor de Zuilense Ring vindt plaats in afstemming met de gemeente Stichtse Vecht en de 
omwonenden van de Zuilense Ring. 
 
Trajectcontrole 
Met het Openbaar Ministerie zijn wij overeengekomen dat de voorgenomen trajectcontrole geplaatst wordt, wij 
hebben dit bevestigd in een brief aan het Openbaar Ministerie (zie bijlage). Dit betekent dat op basis van de 
huidige planning vanaf eind 2019 tot aan de uitvoering van de trajectaanpak in 2025 er sprake is van 
trajectcontrole, gebaseerd op de geldende maximumsnelheid van 100 km/u. Het effect hiervan is, dat tot minimaal 
2025 de werkelijk gereden snelheid ten opzichte van de huidige gereden snelheid omlaag gaat, wat een positief 
effect heeft voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid en bijdraagt aan het verminderen van de geluidsoverlast. 
Na 2025 is er mogelijk sprake van een nieuwe situatie. 
 
Over de afspraken met het Openbaar Ministerie zijn de gemeente Stichtse vecht en de Buren van de Zuilense 
Ring geïnformeerd.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit worden verbeterd, de geluidsoverlast wordt verminderd. 
 
Financiële consequenties 
Vooralsnog geen, het voorstel dat wij aan u gaan doen om zonder grootschalige infrastructurele aanpassingen 
een voldoende geloofwaardige snelheidslimiet van 80 km/u op te Zuilense Ring te realiseren zal inclusief een 
financiële paragraaf aan u worden voorgelegd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
U wordt geïnformeerd over de voortgang van de trajectaanpak. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 


