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inzake antwoord minister op brief 80 km/uur op de N3

Samenvatting

Het college heeft de minister van Infrastructuur en Milieu juli 2017 per brief
opgeroepen een maximum snelheid van 80 km/uur in te stellen op de N3. De raad
had het college hier juni 2017 bij amendement op de kadernota 2018 toe
opgeroepen. Het college heeft eind januari 2018 het antwoord ontvangen van de
(voormalig) minister. Dit antwoord luidt dat de minister geen noodzaak ziet de
snelheid op de N3 aan te passen en dat in het kader van het groot onderhoud N3
afdoende geluidsmaatregelen worden meegenomen. Het college gaat graag het
gesprek aan met de raad over het nu voorliggende antwoord van de minister.
Inleiding

Op 28 juni 2017 heeft uw raad, bij behandeling van de kadernota 2018, het
amendement A3 '80 km/uur op de N3' aangenomen. Hierin draagt u het college op
zich in te zetten voor het verlagen van de maximum snelheid op de N3 naar
80 km/uur. Het college heeft hier invulling aan gegeven door het versturen van een
brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu op 4 juli 2017, met
kenmerk 6250374. Uw raad heeft een afschrift van deze brief ontvangen bij de
raadsinformatiebrief inzake de N3 van 12 september 2017, door uw raad voor
kennisgeving aangenomen in de openbare vergadering van 26 september 2017
(RIS-dossier nummer 2019554).
Op 22 januari 2018 ontvingen wij het formele antwoord van de (voormalig) minister
van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. Dit antwoord luidt
kortweg dat de minister geen noodzaak ziet de snelheid op de N3 aan te passen. De
brief van de minister is bijgevoegd.
In deze raadsinformatiebrief delen wij de zienswijze van het college op het
ontvangen antwoord van de minister. De originele brief van de minister is gedateerd
op 2 oktober 2017. Het college heeft de brief abusievelijk niet eerder ontvangen,
zoals in de oplegbrief van Rijkswaterstaat is te lezen. Na een rappel onzer zijde is in
januari 2018 de brief alsnog aangetekend verzonden en door ons ontvangen.
Doelstelling

De raad informeren over het antwoord van de (voormalig) minister van
Infrastructuur en Milieu op de oproep van het college 80 km/uur in te stellen als
maximum snelheid op de N3.
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Stand van zaken/de feiten

De minister stelt in haar brief dat de N3, na het aanstaande groot onderhoud,
voldoet aan de geldende normen voor geluidshinder en luchtkwaliteit. Dit is op grond
van de daartoe geldende wettelijke normen niet te betwisten.
In het kader van het groot onderhoud van de N3 is - met inachtneming van de
wettelijke normen - het maximale eruit gehaald ten aanzien van geluid reducerende
maatregelen, zodat ten aanzien van geluidshinder sprake is van een robuuste
aanpak. Het geluidsniveau langs de N3 voldoet met deze maatregelen tot en met
2030 aan de wettelijke geluidnormen. In haar brief gaat de minister in op de
geluidsmaatregelen die worden meegenomen in het groot onderhoud van de N3.
Rijkswaterstaat brengt tweelaags ZOAB aan op de N3 vanaf de Copernicusweg over
een lengte van één kilometer in zuidelijke richting. Tevens zijn, mede op ons
verzoek, geluid reducerende maatregelen meegenomen in het onderhoud aan de
Wantijbrug. Ook worden de voegovergangen bij kunstwerken op de N3 meegenomen
in het groot onderhoud, waarmee hinderlijk geluid wordt gereduceerd.
De minister geeft in haar brief aan dat de N3 niet onveiliger is dan andere
autosnelwegen. In het kader van het groot onderhoud wordt voorts nog een
verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd, waar mogelijk nog verbeterpunten uit
voortvloeien. Op dit moment geldt voor de N3 nog een zogeheten 'strafcorrectie' op
de normen vanuit externe veiligheid. Dit geeft beperkingen voor onze
ontwikkeimogelijkheden in de omgeving van de N3. Nu de minister stelt dat de N3
net zo veilig is als vergelijkbare autosnelwegen, willen we samen met
Rijkswaterstaat de minister vragen om de strafcorrectie ten aanzien van externe
veiligheid te verwijderen. Hierdoor wordt de N3 bij gelijkblijvend vervoer - op
papier - een factor 1,5 veiliger. Dit wordt in het aankomend bestuurlijk overleg N3
van april 2018 door ons bij Rijkswaterstaat ingebracht.
De luchtkwaliteit rondom de N3 voldoet aan de Europese normen. Een
snelheidsverlaging op de N3 is vanuit deze wettelijke optiek niet noodzakelijk.
Echter, iedere stap die leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit is een stap in
de richting van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gehanteerde
normering voor luchtkwaliteit. Ook draagt een lagere snelheid bij aan een beter
akoestisch klimaat en aan de verkeersveiligheid op de N3. Dit past ons inziens beter
bij een weg in dicht verstedelijkt gebied.
Om een snelheidsverlaging naar 80 km/uur te bewerkstelligen moeten college en
raad zich gezamenlijk, door het voeren van een lobby, blijven inzetten. We gaan
hierover graag met u het gesprek aan. Hierbij merken we op dat, gezien het
standpunt van de minister, succes niet verzekerd is.
Tot slot bewaken we de - gezamenlijke - uitvoering van de ambities uit het
ambitiedocument groot onderhoud N3, zodat er straks in de breedte van
onderwerpen sprake is van de goed functionerende, duurzame en toekomst vaste
N3. De bereikbaarheid van de stad tijdens de werkzaamheden is hier nadrukkelijk
onderdeel van. Hier worden door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de lokale en
regionale partners, inmiddels concrete plannen en maatregelen op ontwikkeld. De
onderhoudswerkzaamheden starten volgens de meeste recente planning in
december 2019 en duren twee jaar.
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Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Dit is, in relatie tot de brief van de minister inzake 80 km/uur, in overleg met uw
raad nader te bepalen.
Bijlagen

Brief 'Snelheid op de N3' van de (voormalig) minister van Infrastructuur en Milieu
met kenmerk RWS-2017/36807.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
v I Het college van Burgemeester

M.M. van der Kraan
secretaris
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