
   
  
  
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Stichtse Vecht 
 
22 juli 2012 
 
Geacht college, 
 
Hierbij stellen wij u enkele vragen omtrent de ontwikkelingen rond de A2 
 
De afgelopen week is er nogal wat opschudding ontstaan m.b.t. de rijsnelheid op de A2 ter hoogte 
van Stichtse Vecht. Aanleiding was het feit dat vanaf 23 juli de z.g. trajectcontrole wordt ingevoerd 
op het traject Leidse Rijn tunnel Vinkeveen. 
 
Gesteld wordt dat het eigenlijk ongepast is om op een tienbaans weg de toegestane snelheid te 
handhaven op 100 km alsmede dat het een vorm van gelegaliseerde diefstal is om dat middels 
trajectcontrole te handhaven.  
 
Inmiddels heeft minister Schulz van Haegen van verkeer en waterstaat aangekondigd met een 
voorstel te komen om de snelheid op het omstreden traject vast te stellen op 130 km van 19.00 uur 
tot 6.00 uur. Onze wethouder Pieter de Groene heeft in een aantal interviews laten weten, mede 
namens de Raad, dat hij persisteert in de vaststelling van de snelheid van 100 km. Blijkbaar laat hij 
zich niets gelegen liggen aan argumenten van de minister dat een verhoging van de snelheid geen 
gevolgen heeft voor de afgesproken geluidsbelasting alsmede de uitstoot van schadelijke stoffen. 
Tevens heeft de wethouder blijkbaar geen enkele antenne voor de wens van een zeer groot deel van 
de weggebruikers om de snelheid aan te passen aan de nieuwe zeer ruime infrastructuur. 
 
 

1. Is de wethouder bereid om, indien de minister kan aantonen dat er niet of nauwelijks 
negatieve gevolgen zijn bij een verhoging van de snelheid, in gesprek te gaan over de 
aanpassing van de snelheid op de A2? 

2. Is de wethouder bereid om, indien de minister kan aantonen dat er niet of nauwelijks 
negatieve gevolgen zijn bij een verhoging van de snelheid, de bezwaren van de gemeente 
Stichtse Vecht te laten vallen om ook overdag de snelheid aan te passen? 

 
De wethouder heeft terecht mede namens de Raad gesproken gezien het feit dat de Raad nog 
onlangs een motie van die strekking met algemene stemmen heeft aangenomen. Echter gezien het 
feit dat het zich laat aanzien dat de snelheid kan worden verhoogd zonder dat dit extra 
geluidsbelasting en extra uitstoot van schadelijke stoffen tot gevolg heeft is het thans niet meer 
gewenst om aan het eerder ingenomen standpunt vast te houden. 
 

3. Is de wethouder bereid om in overleg met de Raad vast te stellen dat een verhoging van de 
snelheid op de A2 zonder bezwaren kan worden ingevoerd? 

 
Overigens heeft deze problematiek directe relatie met de discussie over de opwaardering tot 
autosnelweg van de N230 (Zuilense ring). De geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen 
van de N230 hebben direct gevolg voor de situatie in Maarssenbroek en Zandweg Oostwaard. 
Onderzoek naar de gevolgen van deze opwaardering moet nog worden uitgevoerd. Om een integrale 
afweging te kunnen maken voor de kwaliteit van de leefomgeving in het totale gebied zou het 
gewenst zijn om het onderzoek te bespoedigen teneinde ook voor wat betreft de A2 een  afgewogen 
standpunt te kunnen innemen. 
 

4. Is het College bereid om te bevorderen dat dit integraal onderzoek ten spoedigste wordt 
uitgevoerd? 

5. Is het College bereid dit onderwerp mee te nemen in de besprekingen met de minister? 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
 
 
 



   
  
  
 
 
 
F.W.H. van Liempdt 
GroepFrankvanLiempdtDVV 
 


