
 

MOTIE (artikel 33 RvO) 

(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen) 
 

 
Van D66 (Bart van der Ploeg) en VVD 

  
Aan  De voorzitter van de raad van Teylingen 
  

  
Onderwerp :  Vervolgonderzoek verkeerssituatie spoorwegovergang in 

Voorhout 
  
Datum raad  in openbare   

vergader ing b i jeen:  
01 februari 2018 

  

  
De fracties van D66 en VVD stellen de raad voor de volgende motie aan te nemen: 
 

Constaterende dat: 

 De veiligheidssituatie rondom de spoorwegovergang in Voorhout breed in de 

Voorhoutse gemeenschap als onoverzichtelijk en onveilig wordt ervaren 
 De afgelopen twee jaar twee ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden, 

waarvan één met dodelijke afloop 
 Zowel het trein-, fiets- als autoverkeer bij de spoorwegovergang de afgelopen 

tien jaar substantieel is toegenomen 
 De verwachting is dat door toename van het aantal inwoners, deze groei alleen 

maar toeneemt 

 Het college in de beantwoording van de raadsvragen puur naar technisch ontwerp 
en niet naar het daadwerkelijke verkeersgedrag in de praktijk heeft gekeken 

Overwegende dat: 
 

 Verkeersveiligheid een belangrijk thema is voor het college en de gemeenteraad 
 De gemeente Teylingen verantwoordelijk is voor het creëren van een zo veilig 

mogelijke verkeerssituatie bij de spoorwegovergang 
 Iedere verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels dient te houden en een 

eigen verantwoordelijkheid heeft 

 Het college in de beantwoording de aanname doet dat aanleg van de Noordelijke 
Randweg tot minder verkeer leidt 

 Het college geen onderzoek wenst te doen naar aanpassingen in de weginrichting 
of de voorrangssituatie ter plaatse 

 
 

verzoekt het college 

 Een onderzoek uit te voeren naar de huidige verkeerssituatie ter plaatse v.w.b. 
technische overzichtelijkheid en veiligheid en de beleving hiervan door gebruikers 

en NS/ProRail 
 In dit onderzoek verschillende scenario’s uit te werken voor de 

spoorwegovergang en de naastgelegen straten, zebrapaden en rotonde waarin de 
overzichtelijkheid en veiligheid moeten terugkomen 

 Hierbij geen enkele mogelijke oplossing uit te sluiten 
 Van het onderzoek specifiek het daadwerkelijke gedrag in de praktijk van 

verkeersdeelnemers ter plaatse onderdeel te laten zijn (empirisch onderzoek) 
 Bij dit onderzoek een klankbordgroep bestaande uit inwoners, ondernemers en 

belangengroepen als Veilig Verkeer Nederland te betrekken 
 De gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke 

oplossingsmogelijkheden vóór 1 oktober 2018 te rapporteren 

 



 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

 
Beslui t  raad:  
      stemmen voor 
      stemmen tegen 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van       
 
De griffier, 

 
De burgemeester, 

  
  
  
R. van Dijk C. Breuer 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

MOTIE 

 
Inleiding 
Het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Teylingen” (hierna: RvO) bevat in artikel 1 de volgende definitie: 

“een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een 
oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken” 
 
Een motie is dus gericht op het doen van een uitspraak. Het kan o.a. gaan om het 
uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke of procedurele aard), of het 
uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen.  
 

Een motie betreft dus niet een concreet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; zij heeft 
geen juridische, maar politieke betekenis. Burgemeester en wethouders zijn formeel niet 
gebonden aan een motie of tot uitvoering ervan verplicht. Wel kan het naast zich 
neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad 
en college, waaruit het college en/of de raad consequenties kunnen trekken. De raad kan 
bijvoorbeeld het college verzoeken een uitspraak te doen omtrent het al dan niet 

uitvoeren van de motie.  
 
Vereisten voor de indiening en behandeling; besluitvormingsprocedure (ontleend aan art. 
34 RvO) 
- een motie kan ter vergadering door ieder raadslid worden ingediend;   
- de indiening geschiedt schriftelijk bij de voorzitter; 
- over een motie wordt een apart besluit genomen; 

- de behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt niet plaats in 
afzonderlijke termijnen, maar tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp;  
- de behandeling van een motie over een niet geagendeerd onderwerp vindt aan het 
einde van de vergadering plaats (dergelijke moties benaderen de in artikel 36 geregelde 
initiatiefvoorstellen).     
 
Afhandeling moties: 

Ingediende moties die een raadsmeerderheid hebben worden op de actielijst van de raad 
geplaatst. Deze moties blijven op de actielijst staan totdat de raad besluit dat deze 

kunnen worden afgevoerd. Het instemmen van de raad met een motie is ook een 
raadsbesluit zodat naderhand ondertekening van de motie door de griffier en de 
voorzitter zal plaatsvinden. 
 


