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Motie snelheidsverlaging op provinciale wegen

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2019, Haarlem,
ter behandeling van de begroting.

Constaterende dat:
- De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei

2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) er toe geleid heeft dat talloze
projecten, waaronder woningbouwprojecten, in Noord-Holland, zijn gestagneerd;

- Het Adviescollege Stikstofproblematiek in haar eerste advies de urgentie van het
probleem benadrukt en diverse maatregelen voorstelt;

- Een van die maatregelen het naar beneden bijstellen van de snelheidslimieten op o.a.
provinciale wegen betreft;*

- De provincie verantwoordelijk is voor het bepalen van de snelheidslimiet op
provinciale wegen;

- Volgens de ANWB een snelheid van ongeveer 80 km/u optimaal is voor de
doorstroming** en een lagere snelheid voorts een gunstig effect heeft op

omgevingskwaliteit, waaronder begrepen de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en het

klimaat;

Overwegende dat:
- Het omlaag brengen van de snelheidslimiet een maatregel is die enerzijds de

stikstofuitstoot aanzienlijk kan terugdringen en anderzijds een maatregel is die snel
kan worden ingevoerd;

- Er een grote urgentie is om maatregelen te nemen om de stikstofemissie te
red uceren; * * *

- Een lagere snelheid ook een verbetering kan bewerkstelligen voor de
verkeersveiligheid;

Van mening dat:
- De provincie de aanbevelingen van het Adviescollege Stikstofproblematiek

voortvarend ter hand dient te nemen;
- Het gelet op de nijpende krapte op de woningmarkt het belangrijk is dat

woningbouwprojecten snel worden hervat;

Verzoekt Gedeputeerde Staten
1) Te onderzoeken:
- wat de (omgevings- en veiligheids-) effecten zijn van;
- en in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan de oplossing van de

stikstofproblematiek door;



a) het verlagen van de snelheidslimiet binnen het provinciale wegennet van 100 km/u
naar 80 km/u en;

b) het (verder) verlagen van de snelheidslimiet op het gehele provinciale wegennet in
de omgeving van Natura 2000 gebieden; bijvoorbeeld naar 70 of 60 km/u.

2) De bevindingen uit dit onderzoek op korte termijn (in 2019) te rapporteren aan P5.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ilse Zaal Rosan Kocken Sandra Doevendans
D66NH GroenLinksNH PvdANH

* https://wwwbnnenlandsbestuurnJ/ruimte-en-mïleu/nieuws/snelheïdslimiet-moet-bouwpIannen
redden. 10920752 lynkx
** wwwanwb.nl/verkeer/veihheid/snelheid
***Niet alles kan: rapport commissie Remkes


