
Woerden, 2 september 2015 

Betreft: rondvraag beroep verhoging maximum snelheid A12 

 

 

Voorzitter, 

 

De D66-fractie heeft kennisgenomen van het besluit van het college van 18 augustus om geen 

beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de minister om de maximumsnelheid op de 

A12 niet te verhogen naar 130 km/u. Het AD/Groene Hart van 2 september meldt tegelijkertijd dat 

de provincie en een aantal gemeenten, waaronder ook Woerden, beroep instellen. De D66-fractie 

heeft daarom de volgende vraag: 

 

 

1. Kan het college aangeven of het besluit correct is, of dat het krantenartikel (dat van later 

datum is) klopt?  

 

Ervanuit gaande dat het college haar besluit niet heeft gewijzigd, constateert de D66-fractie met 

teleurstelling dat het college zich kennelijk neerlegt bij de beslissing van de minister. Daarom heeft 

de D66-fractie de volgende vragen.   

 

2. Hebben alle gemeenten die bezwaar hebben ingediend, besloten om geen beroep in te 

stellen? Kunt u de afwegingen delen die andere gemeenten hebben gemaakt die hebben 

besloten om wél beroep in te stellen? 

3. De gemeenten langs de A2 verkeren in een vergelijkbare situatie en dienen wel beroep in. 

Waarom heeft het college de afwegingen die die gemeenten maken niet betrokken bij de 

eigen afweging? 

4. Hebben andere A12-gemeenten het verzoek gedaan aan Woerden om ook beroep in te 

stellen? Zo nee, op welke wijze heeft het college invulling gegeven aan overleg tussen de 

gemeenten die bezwaar hebben ingediend? Waarom hebt u niet besloten om de gemeenten 

die wel beroep instellen, te steunen door dat beroep gezamenlijk in te stellen? Waarom hebt 

u het belang van die regionale samenwerking niet meegewogen bij uw beslissing? 

5. Bent u het met de D66-fractie eens dat de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak op 

zijn minst had moeten worden meegenomen in de afweging van het college? Waarom is dit 

niet gebeurd? 

6. Het lijkt erop dat de beroepstermijn inmiddels is verstreken. Is het college bereid om alsnog 

in woord en daad steun te verlenen aan de gemeenten die wel beroep hebben ingesteld? 

 

Wij verzoeken het college de vragen te beantwoorden voorzien van een adequate toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heerd Jan Hoogeveen 

Fractievoorzitter D66 Woerden 


