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Motie 60 km op de N411

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 31 oktober 2016, ter behandeling van het

lnrichtingsplan en rea lisatiepla n integraa I gebiedsprogramma voor N4L1-,

Constaterende dat:

Ondanks de voorgestelde maatregelen de veiligheid voor met name fietsers op de

parallelweg annex fietspad nog steeds groot gevaar loopt zolang deze doorgang moeten

verlenen aan (grote) landbouwvoertuigen;
Dat hierover door diverse belanghebbenden, waaronder de bewoners van de Koningslaan,

de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht ernstige bezorgdheid is geuit;

De gedeputeerde pas maatregelen wil treffen als de uitkomsten van een pilot over

landbouwvoertuigen op de provinciale weg beschikbaar zijn (na december 2OL6l;

Dat de besluitvorming over dit inrichtingsplan hierop niet kan wachten;
(Grote) landbouwvoertuigen vanaf 1--1--2017 officieel 40 km per uur mogen rijden.

Overwegende dat:

Een groot deel van de N41-1 tussen Utrecht en Bunnik nu al een snelheidsbegrenzing van 50

of 60 km kent;
Het betreffende traject tussen Utrecht en Vechten slechts een lengte kent van ong. L,5 km;

Op het betreffende traject nog andere knelpunten zitten, zoals de kersentuin, die een

beperking van de snelheid wenselijk maken ;

Gelet op de lengte van het traject en de toegestane snelheid voor landbouwvoertuigen, het
toestaan van grote landbouwvoertuigen op de N41-1 niet tot grote vertragingen voor het

overige wegverkeer hoeft te leiden;
De invoering van een maximum van 60 km voor de gehele N411 de duidelijkheid voor
weggebruikers bevordert.

Roepen het college op:

Op het traject van de N411 tussen Utrecht en Vechten een maximum van 60 km in te
voeren;
De mogelijkheid te creären dat (grote) landbouwvoertuigen gebruík kunnen maken van de

N41-l- en hiervoor niet langer de parallelweg annex het fietspad gebruiken.

En gaan over tot de orde van de dag
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