
Rijksoverheid

De minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens een verkeers-
besluit te nemen voor verhoging van de maximumsnelheid van 80 km/u 
naar 100 km/u op de A12 in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en 
Den Haag. 

Waarom dit voornemen?
Door regelgeving en technologische vooruitgang is de luchtkwaliteit in 
Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd. Uit onderzoek is gebleken 
dat dit ook geldt voor de luchtkwaliteit op en langs de ringwegen van de 
grote steden. Hierdoor is er ruimte ontstaan om de maximumsnelheid op 
de A12 Voorburg/Den Haag (stad uit) weer op 100 km/u te stellen. Dit past 
bij het wegontwerp en sluit aan bij de snelheid op het autosnelwegennet 
in de omgeving. 

Waar zal de snelheid omhoog gaan?
-  op de A12 richting Utrecht van km 3,2 (Spoorstraat) tot km 6,2  

(Prins Clausplein);
-  op de verbindingsboog van de A12 richting Utrecht naar de A4 richting 

Rotterdam tot km 6,3;

-  op de verbindingsboog van de A12 richting Utrecht naar de A4 richting 
Amsterdam tot km 6,9.

Waar vindt u meer informatie?
Inzien rapporten en documenten
Uitgebreide informatie over het voorgenomen verkeersbesluit vindt u op 
www.centrumpp.nl onder ‘Reactie geven op actuele projecten’. Hier vindt u 
alle rapporten en documenten behorend bij het te nemen verkeersbesluit 
en de verdere procedure.

Inloopavond op 6 juni 2012 te Voorburg
Wilt u meer informatie over dit voornemen? Kom dan naar de inloopavond 
op 6 juni 2012 in Wijkcentrum Driesprong, Van Faukenbergestraat 1 te Voorburg. 
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u uw vragen stellen aan de medewerkers 
van Rijkswaterstaat.

Wilt u reageren?
U kunt van 31 mei tot en met 15 juni 2012 reageren, bij voorkeur tijdens 
de inloopavond. Een notulist is aanwezig om uw (mondelinge) reactie te 
verwerken. U kunt een reactie geven op bijvoorbeeld de volgende punten:
-  Staan er naar uw mening onjuistheden in het voorgenomen verkeers- 

besluit?
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te reageren tijdens de inloopavond, 
dan kunt u uw reactie sturen naar het Centrum Publieksparticipatie. 
Meer informatie hierover vindt u op www.centrumpp.nl, onder ‘Reactie geven 
op actuele projecten’. 

Vragen?
Mocht u na het bezoeken van de website nog vragen hebben, dan kunt u 
bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 
(gratis). 

Ingangsdatum 100 km/u
Het voornemen is om de nieuwe maximumsnelheid op 2 juli 2012 te laten 
ingaan. Dan volgt een bezwaarprocedure op het definitieve verkeersbesluit. 
Dit zal te zijner in deze krant bekend worden gemaakt.
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A12 richting Utrecht, km 3,2 - 6,2
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richting Ro�erdam tot km 6,3
Verbindingsweg A12 
richting Amsterdam tot km 6,9


