
 

Amendement  
 
Reg.nr. A 27.4 
 
Agendapunt: Omgevingsvisie 
 
Onderwerp: Terugdringen zwaar vrachtverkeer en stimuleren goederenoverslag 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 21 december 2021. 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
 
Toe te voegen beslispunt 1d. 
1d. op pagina 62 na de eerste alinea de volgende zinsnede toe te voegen:  
  
‘Om de kwetsbare wegen in onze gemeente te ontzien en te ontlasten, de afwikkeling van het verkeer 
veliger te maken, en de uitstoot van fijnstof te verminderen,  willen we het zwaardere vrachtverkeer 
terugdringen en (laten) vervangen door kleinschaliger en milieuvriendelijker alternatieven. Ditzelfde geldt ook 
voor zware landbouwvoertuigen.  
Tevens willen we, om dit doel te bereiken, net als in de grote steden, inzetten op overslagstations.’   
 
 
Toelichting:  
In hoofdstuk 5.3. Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio wordt gesproken over  andere vormen 
van mobiliteit en de transitie naar duurzaam en schoon vervoer (pagina 60 onder Visie).  
 
Omdat zwaar vrachtverkeer een belasting vormt voor onze kwetsbare kades en binnenwegen, en bovendien 
met het oog op de vele fietsers de verkeersveiligheid in het geding is, zouden wij graag het zware 
vrachtverkeer in onze gemeente willen terugdringen.  
Hetzelfde geldt overigens ook voor zware landbouwvoertuigen.  
 
Om die reden zouden wij graag op pagina 62 na de eerste alinea de volgende zinsnede willen  toevoegen:  
  
Om de kwetsbare wegen in onze gemeente te ontzien en te ontlasten, de afwikkeling van het verkeer veliger 
te maken,  en de uitstoot van fijnstof te verminderen,  willen we het zwaardere vrachtverkeer terugdringen en 
(laten) vervangen door kleinschaliger en milieuvriendelijker alternatieven. Ditzelfde geldt ook voor zware 
landbouwvoertuigen.  
Tevens willen we, om dit doel te bereiken, net als in de grote steden, inzetten op overslagstations.   
 
Deze zinnen sluiten ons inziens goed aan bij de samenvatting van de Visie Goede Bereikbaarheid nl: 
inzetten op duurzaam, schoon en informatie-intensief vervoer. En bij opdracht: Programma Mobiliteit.  
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