AANVAARD

Motie 61 Op zoek naar de juiste snelheid voor de Bunschoterstraat
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 29 juni 2022, aan de orde hebbende het statenvoorstel
Netwerkperspectief provinciale wegen 2040:
Constaterende:
-

Dat het Netwerkperspectief op een geloofwaardige manier vormgeeft aan gezonde mobiliteit
langs provinciale wegen, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid;
Dat binnen het geformuleerde afwegingskader handhaving van een maximumsnelheid op de
N199 (Bunschoterstraat) van 80 km/u vanuit regionaal perspectief logisch lijkt;
Dat er verschil bestaat tussen het regionale en het lokale perspectief, hetgeen blijkt uit de
onrust onder omwonenden over de in het Netwerkperspectief beoogde maximumsnelheid
en een door de gemeenteraad van Amersfoort unaniem aangenomen motie die
snelheidsverlaging bepleit;

Overwegende:
-

-

-

Dat wij als Provinciale Staten dergelijke geluiden niet zomaar naast ons neer kunnen en
willen leggen;
Dat snelheidsverlaging voordelen kan hebben voor de leefbaarheid en veiligheid van
omringend verkeer, voor weggebruikers van de N199, voor omwonenden, voor het milieu en
voor het integrale snelheidsregime in Amersfoort;
Dat snelheidsverlaging nadelen kan hebben voor de aanrijtijd van het Meanderziekenhuis, de
reistijd van bus 76 naar Bunschoten, de toegankelijkheid voor het vrachtverkeer en de
doorstroming van en naar de A1;
Dat een snelheidsverlaging gepaard moet gaan met maatregelen die die verlaging
geloofwaardig maken en in de praktijk realiseerbaar;
Dat kortom een mogelijke snelheidsverlaging niet zonder een grondige afweging vooraf kan,
in overleg met bewoners, stakeholders die gebruikmaken van de N199, met het stadsbestuur
van Amersfoort en met experts vanuit beide ambtelijke organisaties;

Verzoeken het college:
Nog voor het geplande onderhoud in 2023 en 2024 in overleg te treden met alle stakeholders, om
van daaruit te komen tot een bekrachtiging van het in het Netwerkperspectief vastgestelde
snelheidsregime, danwel een bijgesteld snelheidsregime, danwel een alternatieve invulling van de
wensen en eisen, en het resultaat ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten
En gaan over tot de orde van de dag.
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