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GROENLINKS
Motie Veilig Verkeer Utrecht
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter bespreking van de provinciale

begroting 2018,

Constaterende dat:
- Na jaren van een dalende trend het aantal verkeersslachtoffers vanaf 2014 zorgwekkend stijgt, met 44

verkeersdoden in 2016 in de provincie Utrecht ten opzichte van 36 in 2015;

De stijging ten opzichte van 2015 het grootst is in de leeftijdsgroepen 20 t/m 30 jaar (van 3 naar 8) en

80 jaar en ouder (van 6 naar 12);

Het aantal dodelijke slachtoffers in Utrecht op provinciale wegen in 2016 is verdubbeld van 5 in 2015

naar t0 in 2016 en het aantal slachtoffers op gemeentelijke wegen is opgelopen van 17 in 2015 naar

2Oin20t6;

Verkeersveiligheid een van de prioriteiten is van het provinciale mobiliteitsbeleid;

Er ondanks de alarmerende cijfers geen extra budget is uitgetrokken in de begroting voor dit
onderwerp om zo snel mogelijk de problemen het hoofd te bieden;

Het mobiliteitsplan binnenkort zal worden geactualiseerd, maar dat gezien de acute situatie er niet
gewacht kan worden op langjarige beleidsplannen;

Gemeenten kampen met schaarser wordende budgetten, de provincie voor zichzelf een rol ziet

weggelegd als gebiedsregisseur maar daar geen budget voor heeft vrijgemaakt;

De Raad van de gemeente Woudenberg de verkeersdruk op de provinciale weg N226 op 27 oktober
2017 nadrukkelijk onder de aandacht van PS heeft gebracht met het verzoek de verkeersveiligheid te
onderzoeken en aan te pakken;

Veel van de knelpunten rondom bijvoorbeeld veilig oversteken uit het Strategisch Mobiliteitsplan
Utrecht(SMPUI + 2004-2020 nog niet zijn uitgevoerd;

Overwegende dat:

Gebrek aan financiële middelen geen overweging mag zijn om de meest urgente problemen op te
lossen.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

Op zeer korte termijn een 'versnellingsagenda verkeersveiligheid' inclusief benodigd budget aan de Staten ter
besluitvorming voor te leggen om reeds voorgenomen beleid versneld uit te voeren en concrete

verkeersonveilige situaties aan te pakken om daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de

veiligheid op de Utrechtse wegen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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