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Vergadering Provinciale Staten op 9 november 2016 SP. i Motie (art. 37 RvO) ~ 

Pilot 60 km op Provinciale weg V Cl)/f, JjJ) a: )f't/J.) 
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Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 nové1?;b~r 2016 
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gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat: 
• Tijdens de inspraakmomenten rond de twee inpassingsplannen op het traject N348 bij regelmaat gevraagd 

is om de snelheid op de weg te verlagen naar 60 km per uur; 
• De gemeenteraad van Lochem op 18 april 2016 een raadsbrede motie heeft aangenomen en daarmee 

verzoekt de snelheid op de N348 te verlagen naar 60 km per uur; 
• Omwonenden tijdens de hoorzitting d.d. 19 oktober jl. zich massaal hebben uitgesproken om de snelheid 

te verlagen van 80 naar 60 km op dit traject; 
• Aan Provinciale Staten in het voorjaar 2017 een wegennetvisie wordt voorgelegd; 
• Een veel gehoorde opvatting van de provincie is dat op een provinciale weg met de functie van 

gebiedsontsluitingsweg geen snelheid past lager dan 80 km per uur. 

van mening zijnde dat: 
• Het verlagen van snelheid op een provinciale weg om reden van verhogen van veiligheid mogelijk dient te 

zijn; 
• Bij de bespreking van de wegennetvisie in het voorjaar van 2017 verlagen van snelheid op Provinciale 

wegen een thema dient te zijn; 
• Er in de afgelopen maanden al regelmatig bij behandeling van aanpak van provinciale wegen de vraag is 

ontstaan om de snelheid op provinciale wegen te verlagen naar 60 km per uur ter bevordering van de 
veiligheid; 

• Er binnen de provincie onvoldoende ervaring is met monitoring van effecten als gevolg van verlaging 
snelheid op provinciale wegen; 

verzoeken GS: 
• Op korte termijn een pilot te starten met het verlagen van snelheid naar 60 km per uur op provinciale weg. 

De effecten van deze pilot te monitoren. 
De uitgangspunten voor de te starten pilot met Provinciale Staten af te stemmen; 

• 
• 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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