Verworpen, motie 12 is verworpen met 10 stemmen voor (PvdA, SP, GroenLinks, Burger Belangen,
Christen Unie en D66) en 23 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP en Wezenbeek)
MOTIE 12.
Verlaging maximumsnelheid A58
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020:

Overwegende dat:
• De Raad van State in mei 2019 de PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft
stilgelegd omdat deze niet zou voldoen aan Europese regelgeving;
• Naar aanleiding hiervan de commissie Remkes op 25 september 2019 een rapportage heeft
uitgebracht waarin diverse aanbevelingen zijn gegeven om de uitstoot van stikstof te reduceren.
Een van de geadviseerde maatregelen betreft het verlagen van de maximumsnelheid van auto’s
op de snelwegen;
• De stikstofuitstoot volgens verschillende bronnen daadwerkelijk afneemt bij verlaging van de
maximumsnelheid;
• Hiermee ook de uitstoot van CO2 afneemt;
• Is aangetoond dat verlaging van de snelheid ook geluidhinder beperkt;
• Is aangetoond dat verlaging van de maximumsnelheid van auto’s het ontstaan van files
tegengaat. Door een verlaging van de snelheid verbetert namelijk de doorstroming;
• Is aangetoond dat snelheid van verkeer effect heeft op verkeersveiligheid en het vóórkomen van
ongelukken. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact, wat weer
ernstiger letsel tot gevolg kan hebben. Bij hogere rijsnelheden is er minder tijd om informatie te
verwerken en daarop te reageren; ook de remweg is langer. Daarmee is de mogelijkheid om een
botsing te voorkomen geringer;
Draagt het college op:
1. In overleg met de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat te bewerkstelligen dat de
maximumsnelheid van verkeer op de A58 wordt aangepast, respectievelijk van 130 km/uur naar
100 km/ uur en van 100 km/uur naar 80 km/uur;
2. Hierin samen op te trekken met Regio West-Brabant, meer in het bijzonder de gemeenten langs
het tracé van de A58;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
PvdA, Michael Yap
D66, Harm Emmen
GroenLinks, Christian Villée
SP, Adriënne Maas-Cleeren
ChristenUnie, Karen-Suijkerbuijk-Ader
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

