
     
 

MOTIE 

 
De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 12 december 2019 

 

Constaterende dat: 

 op 24 november 2005 door de gemeenteraad van Zaanstad een motie werd 

aangenomen die beoogde de snelheid op de N246 terug te brengen naar 80 km/u 

 destijds door de provincie Noord-Holland geen snelheidsverlaging op de N246 werd 

toegepast 

 op 11 november 2019 door Provinciale Staten van Noord-Holland een motie werd 

aangenomen die beoogt te onderzoeken of de snelheid op de Noord-Hollandse 

provinciale wegen teruggebracht kan worden naar in elk geval 80 km/u 

 en de snelheid op provinciale wegen in de nabijheid van Natura 2000- gebieden terug 

te brengen naar 70 of 60 km/u 

 het Guisveld onderdeel is van Natura 2000- gebied Polder Westzaan 

 

Overwegende dat: 

 het omlaag brengen van de snelheidslimiet een maatregel is die enerzijds de 

stikstofuitstoot aanzienlijk kan terugbrengen en anderzijds een maatregel is die snel 

kan worden uitgevoerd 

 er een grote urgentie is om maatregelen te nemen om de stikstofemissie te reduceren 

 een reductie van de stikstofemissie belangrijk is voor het behoud en verbetering van 

Natura 2000- gebieden 

 een reductie van stikstofoxiden (NOx) een positieve invloed kan hebben op de 

gezondheid van de mens 

 een lagere snelheid ook een verbetering kan bewerkstelligen van de verkeersveiligheid 

 bovendien het terugbrengen van de snelheid op de N246 een ondersteuning is voor het 

pleidooi van B en W om de snelheid op de A8-west terug te brengen tot 80 km/u 

 

Besluit: 

 het college van B en W van Zaanstad op te dragen er bij de provincie Noord-Holland 

per brief en in persoonlijke contacten op aan te dringen de maximumsnelheid op de 

provinciale weg N246 tussen km 31,650 en km 32,800 terug te brengen naar 80 km/u 

 de gemeenteraad van Zaanstad op korte termijn (in 2019) op de hoogte te stellen van 

het bereikte resultaat 
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AANGENOMEN



 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de SP     Evert Hartog  

 

Namens de fractie van D66     Jan de Vries 

 

Namens de fractie van de PvdA    Geert Rijken 

 

Namens de fractie ROSA     Hans Kuyper 

 

Namens de fractie van GroenLinks    Hildr Behrens-Vogelesang 




