Besluit in de Raad d.d. 31 oktober 2018
Motie over een niet geagendeerd onderwerp

Onderwerp:
Onderzoek instellen naar het weren van vervuilende vrachtwagens en bestelauto’s
uit de bebouwde kom
De Raad, gehoord de beraadslaging,
overwegende:
-

dat grote en zware vrachtwagens binnen de bebouwde kom van onze gemeente
niet zelden zorgen voor hinderlijke en verkeersgevaarlijke situaties;
dat vrachtverkeer inclusief dat van pakketbezorgdiensten in belangrijke mate
bijdraagt aan de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen;
dat regulering van het vrachtverkeer de verkeersveiligheid in het centrumgebied
en de woonkernen van ons dorp dient en zorgt voor minder hinder;
dat het weren van vervuilende vrachtwagens en bestelauto’s een bijdrage levert
aan een schoner Baarns leefklimaat;

roept het college op:
-

-

te onderzoeken welke regels er gesteld kunnen worden aangaande het weren
van vrachtwagens en oudere bestelauto’s uit de bebouwde kom of bepaalde
delen daarvan;
bij dit onderzoek te betrekken de vraag of het mogelijk is op de Noordschil een
distributiecentrum op te (laten) zetten van waaruit aangeleverde goederen met
elektrische en/of op groen gas rijdende vrachtwagens (> 7.5 ton) kunnen worden
vervoerd naar andere locaties in ons dorp;
de raad hierover binnen drie maanden na heden te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
BOP Kees Koudstaal

Toelichting
De situatie rond de bevoorrading van de nieuw te bouwen ALDI toont aan dat het de moeite loont
een onderzoek in te stellen naar de regulering van ál het vrachtverkeer dat het centrumgebied en
andere woonkernen in onze gemeente zes dagen in de week aandoet. De vele vaak grote en
zware vrachtwagens die de supermarkten en andere winkels bevoorraden zorgen door hun
manoeuvres in smalle straten niet zelden voor hinderlijke en verkeersgevaarlijke situaties voor de
overige weggebruikers. Daarnaast zorgt dit vrachtverkeer voor vervuilende uitstoot van
uitlaatgassen zoals fijnstof en stikstofdioxide. Dit laatste geldt ook voor de vele bestelauto’s die
dagelijks internetbestellingen afleveren bij Baarnse consumenten. De verwachting is dat dit
vervoer in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.
De BOP is van mening dat het aanleveren van goederen kan plaatsvinden op een
verkeersveiliger en minder milieubelastende wijze. Vandaar het indienen van een motie waarin
het college wordt gevraagd te onderzoeken of en op welke wijze er regels gesteld kunnen
worden aangaande het weren van sterk vervuilende oudere vrachtwagens en bestelauto’s uit het
centrumgebied en de woonkernen, en bij dit onderzoek te betrekken de vraag of het mogelijk is
op de Noordschil een distributiecentrum op te (laten) zetten van waaruit goederen met schone
vrachtauto’s (> 7.5 ton) en bestelauto’s naar andere locaties binnen de bebouwde kom kunnen
worden vervoerd.

