
 

Motie: Snelheidsbeperking N230 (Zuilense Ring) 
 

 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 25 november 2014 

 

 

Gehoord en gelezen: 

de voorstellen m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningbouw 

in het Kwadrant te Maarssenbroek 

 

Constaterende: 

- Dat in de Raad van 28-02-2012 een motie is aangenomen waarin het college werd 

opgedragen (a) in te zetten op een verlaging van de snelheid op de NRU naar 80 km en (b) 

handhaving van deze snelheid d.m.v. trajectcontroles; 

- Dat in het GVVP van 2013 als een van kernpunten van beleid is vastgelegd dat wordt ingezet 

op verlaging van de maximum snelheid van de N230 (Zuilense Ring); 

- Dat ondanks de inzet op dat beleid, tot op heden geen feitelijke vorderingen zijn gemaakt. 

 

Voorts constaterende: 

- Dat het uit de markt halen van gronden met een kantoorbestemming in dit gebied, zie de 

omvangrijke leegstand in de omgeving van de Planetenbaan, een juiste stap is; 

- Dat zowel provincie Utrecht als de grondeigenaar van dit gebied dit wensen en dus ook een 

belang hebben om tegemoet te komen aan de voorwaarden om deze bestemming om te 

zetten naar woningbouw; 

- Dat genoemde partijen zich bereid hebben verklaard te investeren om de invloeden van 

geluid, fijnstof, e.d. te verminderen zodanig deze ruimschoots voldoen aan de gemeentelijke 

normen waardoor woningbouw op deze plek mogelijk wordt gemaakt; 

- Dat tijdens de werksessie van 4 november jl. kon worden vastgesteld dat partijen resultaten 

hebben behaald door het nemen van maatregelen, zoals het aanbrengen van fluisterstil 

asfalt en hogeren geluidsschermen; 

- Maar dat desondanks alle maatregelen de geluidsbelasting nog varieert van 55 tot 48 dB. (zie 

sheet 16 van betreffende presentatie tijdens de werksessie van 4-11-2014)) 

 

Stelt vast:  

- Dat de aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), die eerder was uitgesteld naar 

2027, vijf jaar naar voren wordt gehaald naar 2020-2022; 

- Dat daarin is voorzien dat na de aanleg van de NRU een maximum snelheid zal gelden van 

maximaal 80 km per uur voor de gehele NRU; 

- Dat al eerder door Rijkswaterstaat is opgemerkt bij een maximumsnelheid van 80 km/h  het 

verkeer beter doorstroomt, er minder files zijn, minder ongelukken, minder geluidhinder 

voor omwonenden en veel minder luchtvervuiling. Ook het brandstofverbruik en de CO2-

uitstoot dalen. (zie www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  (planstudie ring Utrecht)) 

 

Overwegende: 

- Dat het van groot belang is voor de toekomstige inwoners van het Kwadrant, maar ook voor 

de inwoners van de andere wijken van Maarssen(broek) zoals Zandweg Oostwaard, 

Boomstede en Bloemstede, om de geluidsoverlast van de N230 verder te verminderen; 

- Dat het terugbrengen van de snelheid, op de NRU daarbij een factor van betekenis is; 

 
Stichtse Vecht 



Draagt het college op: 

- In overleg te treden met de provincie als wegbeheerder van de N230 om, vooruitlopend op 

de aanleg van de NRU in 2020-2022, zo spoedig mogelijk een maximum snelheid van 

maximaal 80 km in te voeren en te handhaven, op de N230 op het wegvak vanaf de afslag 

Maarssen-dorp-Zuilen naar de A2 en vice-versa.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Loenen a/d Vecht, 25 november 2014 

 

Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

 

M.J. van Dijk   E.M. Swerts 

 

 


