
Standpunten Statenverkiezingen 2015
mobiliteit en leefbaarheid

VVD:
“De provincie voert geen milieubeleid om auto’s te weren. Inwoners en 
ondernemers moeten zelf kunnen beslissen in welke auto ze rijden.” (….) “De 
provincie Utrecht is op het vlak van vervoer de draaischijf van Nederland. De 
komende vier jaar blijft de VVD daarom investeren in wegen om knelpunten  
in de bereikbaarheid te verbeteren.”

“Goede landschappelijke inpassing en beperking van de overlast voor  
omwonenden, zijn voor de VVD voorwaarden bij aanleg en onderhoud van 
infrastructuur. Daarbij weegt voor de VVD de leefbaarheid van omwonenden 
zwaarder dan landschappelijke inpassing. “

PvdA:
“Mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen en past bij een partij die  
gelijke kansen hoog in het vaandel heeft. Daarom dragen wij het openbaar  
vervoer een warm hart toe.”

"Betere benutting van het bestaande wegennetwerk in plaats van meer  
asfalt, geen verbreding van de A27 ten koste van Amelisweerd."

 
CDA:
“Een belangrijke voorwaarde om een economische topregio te blijven is te  
blijven voorzien in een goede bereikbaarheid, zeker op plaatsen waar de 
verkeersdrukte toeneemt. Dit geldt natuurlijk voor de auto, maar ook voor 
openbaar vervoer en de fiets. “

“Het CDA wil daarom dat de plannen die hiervoor in een vergaand stadium 
zijn (zoals het verbeteren van de Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en de 
Rijnbrug bij Rhenen) gewoon worden uitgevoerd. Bij toename van fijnstof en  
geluidsoverlast voor inwoners wil het CDA met betrokken partijen en 
overheden komen tot oplossingen. “



D66:
“Fietsen is een van de schoonste en gezondste vormen van vervoer. Daarom 
begint denken over mobiliteit (tot 15 kilometer) voor ons met de fiets.  
Uitgangspunt is fietsen waar het kan en autorijden waar het nodig is.”

"De A27 kan bij Utrecht overigens verbreed worden zonder de Bak van 
Amelisweerd te verbreden. Voorwaarde is dat de maximumsnelheid naar 80 
km/uur gaat. Dat levert het Rijk een half miljard Euro op, verbetert de 
luchtkwaliteit en kost slechts 8 seconden rijtijd. D66 wil dat, als het Rijk het  
onzalige plan voor verbreding van de Bak doorzet, de provincie zich blijft  
inzetten voor een goede inpassing en verbetering van de leefkwaliteit in de 
omgeving."

PVV:
“Zeker buiten de stad kunnen het openbaar vervoer en de fiets nooit een 
volwaardig alternatief voor de auto zijn. Het openbaar vervoer in de stad en 
in de regio moeten beter op elkaar aansluiten en moeten van goede kwaliteit  
zijn, maar de PVV wil geen lege bussen laten rijden.”

“Bij uitbreiding van het Rijkswegennet investeert de Provincie in  
bovenwettelijke maatregelen om overlast voor de omwonenden te  
beperken.”

GroenLinks:
“GroenLinks heeft de volgende ambities: ruim baan voor de fiets, werken  
aan slimmere mobiliteit samen met bedrijven. beter en efficiënter openbaar  
vervoer, en schonere, stillere, veiliger voertuigen en mobiliteitsoplossingen.”

"De provincie investeert niet in weguitbreidingen en stelt alles in het werk 
om de overbodige verbredingen van de A27 te voorkomen en de 
maximumsnelheid op rijkswegen rondom Utrecht en Amersfoort te verlagen 
naar 80 km/uur voor gezondheid (lucht, geluid) en klimaat."

SP:
“Meer en bredere snelwegen zijn geen duurzame oplossing voor het fileleed.  
Ze geven alleen nog meer ruimte aan de groei van een niet duurzame 
economie. De duurzame oplossing moet komen van beter op elkaar  
afgestemde OV-Fiets-Rail netwerken.”

"We blijven ons hard maken tegen de verbreding van de A27; de 
maximumsnelheid op de gehele lokale snelwegring (A2-A12-A27-Noordelijke  
randweg) rond Utrecht moet naar 80 km/uur."

ChristenUnie:
“De ChristenUnie vindt dat het belang van een gezonde woonomgeving 
zwaarder weegt dan het belang van een snelle doorstroming van verkeer. Op 



provinciale wegen die door stedelijk gebied lopen moet de maximumsnelheid  
daarom maximaal op 80 km/uur liggen.”

“Wat de ChristenUnie betreft is de verbreding van de huidige ‘bak van 
Amelisweerd’ niet gewenst. De voorkeursvariant van de ChristenUnie is een  
A27 met zoveel mogelijk rijstroken binnen de huidige ‘bak’.”

SGP:
“Ruim baan aan fietsers geven, onder andere door de aanleg van 
‘fietssnelwegen’”

“Om op een goede wijze gestalte te geven aan haar opdracht, dient de 
provincie haar infrastructuur ook op de lange termijn op orde te hebben.  
Daarbij moet goed overwogen worden of de hoeveelheid asfalt past bij het  
verkeersaanbod.”

“De SGP is voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd als de noodzaak 
hiervan onomstotelijk vaststaat.”

50+:
“50PLUS vindt het noodzakelijk om te blijven investeren in openbaar vervoer  
in de regio’s. Dit is essentieel voor het behoud van voorzieningen in de  
kernen en bevordert de mobiliteit en de participatie van (oudere) bewoners  
die geen eigen vervoer hebben.”

“50PLUS wil buiten de spitsuren gratis openbaar vervoer voor senioren.”

“50PLUS zal altijd voor investeringen in de regionale bereikbaarheid zijn. De 
bedragen gereserveerd voor de verbreding van de A27, mogen wat ons 
betreft besteed worden aan de hierboven vermelde activiteiten en plannen. 

Partij voor de Dieren:
“De provincie investeert fors in uitbreiding en onderhoud van openbaar  
vervoer, fietspaden, P+R-plekken, oplaadpunten voor elektrische auto’s en 
de veiligheid van bestaande wegen. De provincie financiert fietssnelwegen 
voor woon-werkverkeer.”

“Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande 
wegen worden niet uitgebreid. De provincie Utrecht beschermt Amelisweerd  
tegen verbreding van de A27.”

---

Zie ook de Kies jouw Utrecht matrix
Of vul de provinciale stemwijzer in.

 

http://provincie-utrecht.stemwijzer.nl/
https://kiesjouwutrecht.nl/wp-content/uploads/2015/02/provincie-utrecht-matrix-2015.pdf

