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Motie'Zienswijze provincie over 130 km/u op A12'

provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 mei 2015, aan de orde hebbende het

interpellatiedebat over de door het Rijk voorgenomen snelheidsverhoging op de 412;

Constaterende dat:
De Minister van l&M voornemens is om de maximumsnelheid op de A12 tussen Reeuwijk en

De Meern te verhogen naar 130 km/u zoals blijkt uit het ontwerpverkeersbesluit

gepubliceerd in de Staatscourant van 9 april 2015;

- Er de mogelijkheid is om tot en met 22 mei 2015 bij Rijkswaterstaat zienswijzen in te dienen

op dit ontwerPVerkeersbesluit;

Overwegende dat:
Deze snelheidsverhoging tot extra geluidsbelasting leidt in deze gebieden, met name ook in

de wijk Veldhuizen in De Meern, bovenop de huidige geluidsbelasting die al noopt tot het

aanleggen van een geluidswal;

Dit tot hogere emissies en concentraties leidt van fijnstof (in het bijzonder roet) en NO, in

drukbevolkte gebieden in de provincie (in het bijzonder in Utrecht-Leidsche Rijn en

Woerden), zeker ook gezien de zuidwestelijke ligging van de A12 t.o.v. deze gebieden en de

overwegend zuidwestelijke wind in ons land;

Zowel geluidsoverlast als luihtvervuiling de gezondheid van mensen aantast en de

leefbaarheid van de gebieden langs de snelweg vermindert, waarmee de snelheidsverhoging

de omgeving minder aantrekkelijk maakt om te wonen en recreëren;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

Om een zienswijze in te dienen bij Rijks faterstaat met in achtneming van bovenstaande

overwegingen en met de strekking dat de provincie Utrecht zich zorgen maakt over de

nadelige effecten van de voorgenomen snelheidsverhoging op de leefbaarheid en

gezondheid van de (inwoners van de) provincie Utrecht en verzoekt om dit zwaar mee te

wegen in het definitieve verkeersbesluit'

En gaan over tot de orde van de dag.
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