
Motie voorjaarsnota 2019: 

Noordelijke Rondweg klaar voor de toekomst!? 
  

 

 

 

 

 

 
 

   

Rob Sips August Veenenbos Joep Taks  
 
Gelet op art. 10 van de Spelregels gemeenteraad ‘Bredaas Beraad’,   
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:   
 
De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 27 juni 2019 
 
Constaterende dat: 
- de Noordelijke Rondweg op dit moment een intensiteit van circa 45.000 

motorvoertuigen per etmaal (werkdaggemiddelde) kent; 

- de Noordelijke Rondweg daarmee veruit de belangrijkste stadsontsluitingsweg van Breda 

is; 

- uit de Staat van Breda blijkt dat de verkeersintensiteit van de Noordelijke Rondweg 

tussen 2002 en 2017 het meest is gestegen en wel met 40%.  

- er veel stedelijke ontwikkelingen (o.a. Havenkwartier en Bouverijen) in het gebied 

rondom de Noordelijke rondweg in de planning staan waardoor de Noordelijke Rondweg 

steeds drukker zal gaan worden; 

- de Noordelijke Rondweg erg belangrijk is voor de Bredase economie en werkgelegenheid 

in verband met de vele bedrijven die langs de Noordelijke Rondweg liggen.  

Overwegende: 
- in het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ de Noordelijke Rondweg wordt bestempeld als 

prioriteit als het gaat om de doorstroming van de stad; 

- in het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ gekozen is om voor de Noordelijke Rondweg 26 

miljoen vrij te gaan maken; 

- er een mobiliteitsvisie in voorbereiding is die nog dit jaar aan de raad zal worden 

voorgelegd en waarin de Noordelijke Rondweg een belangrijk onderdeel zal zijn; 

- de Noordelijke Rondweg door beleidskeuzes, nabij gelegen ontwikkelingen en autonome 

groei steeds drukker zal worden; 

- de fors gestegen verkeersintensiteit waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor de 

luchtkwaliteit en (geluids)overlast langs de Noordelijke Rondweg. 
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Draagt het college op: 
Om een uitgewerkt actieplan ‘aanpak Noordelijke Rondweg’ op te stellen waarin de 

benodigde investeringen op korte, middellange en lange termijn overzichtelijk worden 

gepresenteerd met als uitganspunt dat de Noordelijke Rondweg de belangrijkste stedelijke 

ontsluitingsweg is en de uitkomsten van het actieplan te betrekken bij de begroting voor 

2020.  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019. 
 
 
   
   ,voorzitter 


