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Motie innovatie infrastructuur en luchtkwaliteit (bij het Statenstuk lste actualisatie/Voorjaarsnota)

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdagT juli2O2l

Constaterende dat:

o De Provincie Drenthe ruimte, een goede bereikbaarheid en schone lucht te bieden heeft;

r De luchtkwaliteit nog verder optimaliseert door de doorstroming van met name zwaar transport te verbeteren

door het aantal rem-doorstartbewegingen te verminderen (*);

o ln de provincies Gelderland en Flevoland er initiatieven zijn om het vrachtvervoer uit te rusten met lT-middelen

waa rdoor verkeersregelinsta I laties ku n nen worden beinvloed ( x 
);

(x) De doorstroming van verkeer optimaliseert omdat het aantal rem- doorstartbewegingen sterkt afneemt. Het
gemiddeld dieselverbruik van L:3 blijkt daardoor (althans zo blijkt uit de eerste pilotbevindingen vanuit het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) te dalen met daarbij significante vermindering van uitstoot. ln zowel
platteland - als stedelijk gebied in de genoemde provincies zijn de effecten van deze maatregelen positief.

Zijn van mening dat:

o We elke vermindering van kwalijke uitstoot van niet-schone uitlaatgassen door bijvoorbeeld vrachtverkeer moeten

nastreven;

o lnnovaties die een betere doorstroming van vrachtverkeer bevorderen door de toepassing van lT-middelen op
VRI's op bruikbaarheid onderzocht mogen worden;

Verzoekt het College:

1. Ons te informeren m.b.t. de stand van zaken rondom dit soort van lT-innovatie in Noord-Nederland (inclusief
Flevoland en in het bijzonder in Drenthe);

2. Om een verkenning uit te voeren in hoeverre dit soort van lT-innovatie ook in onze provincie te implementeren is;

3. Aan bijvoorbeeld de bestuurscommissie MIRT of het Regionaal Verband te verzoeken of zij in deze een proactieve

rol kunnen vervullen om de betrokken stakeholders in dit onderwerp te horen.

En gaan over tot de orde van de dag
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