
STUKKEN BEKIJKEN 
Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/maximum-
snelheid2018. Op papier kunt u de stukken van donderdag 8 februari  
tot en met woensdag 21 maart 2018 tijdens reguliere openingstijden 
bekijken:

-  Noord-Nederland 
Zuidersingel 3, 8911 AV  Leeuwarden;

-  Oost-Nederland 
Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem;

-  Zuid-Nederland 
Zuidwal 58, 5211 JK  ’s-Hertogenbosch;

-  Zuid-Nederland 
Avenue Céramique 125, 6221 KV  Maastricht;

-  Zee en Delta 
Poelendaelesingel 18, 4335 JA  Middelburg.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM 
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd  
een ontvangstbevestiging. 

DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via  
www.platformparticipatie.nl/A589.

MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren: 070 456 89 99.

POST
Directie Participatie
T.a.v. Verhoging maximumsnelheid voorjaar 2018
Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag.

Rijksoverheid

Van donderdag 8 februari tot en met woensdag 21 maart 2018 

kunt u een zienswijze geven over het ontwerpverkeersbesluit  

ter verhoging van de maximumsnelheid op delen van de auto

wegen in beheer van het Rijk. In deze kennisgeving leest u hoe u 

dat kunt doen.

Sinds september 2012 is 130 km per uur op de autosnelweg  

de norm. Dat betekent dat de maximumsnelheid waar dat  

mogelijk is (permanent of dynamisch) 130 km per uur wordt. 

Een lagere maximumsnelheid is dus een uitzondering.  

Deze 130 kmnorm staat in een besluit tot wijziging van het  

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

Nieuw uitgevoerd onderzoek naar de omgevingseffecten  

(geluid, lucht en natuur) heeft uitgewezen dat het niet langer 

noodzakelijk is deze uitzonderingen op de algemene maxi

mumsnelheid van 130 km/u te handhaven voor de genoemde  

trajecten op de A28, A50, A58, A76 en A77. Op delen van de 

trajecten A28, A31 en A79 zal de maximumsnelheid verlaagd  

worden. In het ontwerpverkeersbesluit (met bijlagen) staat  

een opsomming van de trajecten waar de maximumsnelheid 

wordt aangepast.

ONTWERPVERKEERSBESLUIT

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnel
wegen A28, A31, A50, A58, A76, A77 en A79.

INFORMATIE 
Meer informatie op www.platformparticipatie.nl/maximumsnelheid2018 en www.rijkswaterstaat.nl/130km.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over het project? Telefoon 0800 8002.


