
 

 

   
 

 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 

 
 
 
 
 

DATUM 18-11-2020 AFDELING MOB 
NUMMER 821B46C9 REFERENTIE - 
UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER - 
UW NUMMER - E-MAILADRES - 
BIJLAGE - 

 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. art. 47 RvO 
provincie Utrecht, aan het college van 
GS, gesteld door mevrouw M. Hoek 
van de 50PLUS fractie betreffende 
meer proefplaatsen geluidwerende 
middelen provinciale wegen” en 
“geluidwerend materiaal aanbrengen 
aan brugzijde”  (d.d. 18-11-2020) 

 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Toelichting: 
Hierbij namens 50PLUS de volgende vragen naar aanleiding van de Provinciale Staten vergadering van 11 
november jl. alsmede de commissievergadering M&M van 28 oktober jl. 
Op dit moment zijn van beide vergaderingen nog geen verslagen gereed. 
 
Naar aanleiding van de toezegging(en) die door gedeputeerde Schaddelee zijn gedaan aangaande de gestelde 
vragen door de insprekers tijdens de M&M commissievergadering en zijn reactie op de ingediende moties door 
50PLUS met als titel “meer proefplaatsen geluidwerende middelen provinciale wegen” en “geluidwerend 
materiaal aanbrengen aan brugzijde” heeft 50PLUS de volgende vragen aan het college: 
• Op welke wijze wordt de controle op de maximale snelheid bij de N224 in Woudenberg en de N401 bij 
Kockengen en Spengen exact geborgd anders dan door het plaatsen van een “smiling face” bord? 
 
• Welke extra verkeersborden worden geplaatst die eraan bijdragen dat de snelheden niet komen boven de 
aldaar toegestane? 
 
• Is het juist dat gedeputeerde de motie “geluidwerend materiaal aanbrengen aan brugzijde” voorzag van de 
kwalificatie “ontraden” omdat hij voornemens is veel verdergaande maatregelen te ondernemen? Had deze 
toelichting dan niet moeten leiden tot een kwalificatie  “oordeel Staten”? 
 
• Waaruit bestaan deze veel verdergaande maatregelen in concreto?  
 
• Hoe ziet bij Woudenberg een andere weg inrichting er uit, is een eventuele verlaging van de algehele 
maximum snelheid naar 60 km voldoende om de oversteek voor fietsers veilig genoeg te maken zodat mogelijk 
de verkeersdrempel kan worden verwijderd?  Wanneer zal de aangekondigde studie een aanvang nemen en 
wanneer wordt de eindconclusie daarvan verwacht? 
 
• Wordt bij de aangekondigde studie ook het aanbrengen van geluidwerend materiaal langs brugzijden 
meegenomen? 
 
 
 
 
 
Namens de 50PLUS fractie van de Provincie Utrecht en hoogachtend,  
 
 
 
 
M. Hoek 


