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Onderwerp: 

Motie nr.: 

Agendapunt: 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

2.2 Mobiliteit / Hanzeweg (Roggebotsluis) 

Programmabegroting 2015 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op: 12 november 2014 

Constaterende dat: 
• de betrouwbaarheidsnorm van maximaal 1,25 maal de normale reistijd bij de Hanzeweg 

(Roggebotsluis) fors wordt overschreden (1,59); 
• door het college is aangegeven dat de verkenning naar een oplossing is vertraagd en naar 

verwachting medio 2015 wordt opgeleverd; 
• de knelpunten in de verkeerssituatie op langer termijn (later dan 2016) wordt opgelost. 

Overwegende dat: 
• het minimaal nog drie jaren duurt voordat de knelpunten in de verkeerssituatie Hanzeweg 

(Roggebotsluis) duurzame wordt opgelost; 
• de weggebruikers lange tijd met de forse overschrijding van de reistijd worden geconfron

teerd. 



Dragen het college van gedeputeerde staten op: 
• te onderzoeken welke alternatieven er op korte termijn mogelijk zijn om tot een minder 

grote overschrijding van de betrouwbaarheidsnorm te komen; 
• de uitkomsten van dit onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: 

S. (Symaiah) Verbeek (SP) 

Handtekening initiatiefnemer: 
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De motie is: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 

griffier, " ' ^ ' • '̂ .̂ ><<... -.^ • voorzitter, 


