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Maximumsnelheid A2 overdag blijft 100 km per uur 
In de RIB van 8 augustus 2019 hebben we u geïnformeerd over de deelname van Stichtse Vecht aan de lobby van 

gemeente Ronde Venen tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 van 100 km per uur naar 130 km 

per uur overdag. Zoals u wellicht ook al uit de media heeft vernomen, heeft de Minister van Infrastructuur en Water 

op 1 september jl besloten dat de verhoging naar 130 km per uur niet doorgaat. 

Geluidsoverlast naar beneden 

In voorbereiding op deze snelheidsverhoging heeft Rijkswaterstaat de A2 op het traject Holendrecht en Maarssen 

afgelopen zomer voorzien van extra stil asfalt (dubbellaags ZOAB-fijn).  

Het college is verheugd dat de snelheidsverhoging op de A2 niet doorgaat. Het ophogen van de maximumsnelheid 

heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, tast onze natuurgebieden aan en staat haaks op de 

klimaatdoelstellingen van onze gemeente en het rijk. Met het besluit van de minister wordt de leefbaarheid van 

onze inwoners op dit punt niet verder aangetast. Bijkomend voordeel is dat met de aanleg van de laag extra stil 

asfalt de geluidsoverlast verder is teruggebracht. 

Impact stikstofuitspraak reikt verder 

Naast blijdschap over dit besluit heeft het college ook zorgen over de verdere gevolgen van de stikstofuitspraak 

aangezien het mogelijk ook impact heeft voor andere ruimtelijke projecten, waaronder de vele 

woningbouwprojecten in onze gemeente.  

Achtergrond 

Het besluit om af te zien van de verhoging van de maximum snelheid is een direct gevolg van de uitspraak van de 

Raad van State eind mei over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak is een streep gezet door 

dit programma omdat hiermee onvoldoende waarborg wordt geleverd voor het behoud van de Natura 2000 

gebieden. In de nabijheid van de A2 ligt een dergelijk natuurgebied, namelijk de Oostelijke Vechtplassen. 
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