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Toelichtinq

Op donderdag 28 februari 2013 tekende de provincie Utrecht met gemeente Bunnik en ProRail de
realisatieovereenkomst voor een nieuwe verkeersonderdoorgang bij station Bunnik. D66 is voorstander van de
verbetering van veiligheid die hiermee bereikt wordt. D66 is ook tevreden met de verbetering van de
leefbaarheid in Bunnik door het beperken van het doorgaand verkeer door de kern.
De gemeente Bunnik heeft op 1 februari het gewijzigd bestemmingsplan dat benodigd is voor deze verbinding
ter visie gelegd. Onderdeel van dat bestemmingsplan is een verkeerskundige analyse waaruit een
schrikbarende toename van het verkeer op de N41 1 van Bunnik naar Utrecht blijkt.
De intensiteit op de N411 zal ten gevolge van deze nieuwe onderdoorgang volgens de modellen met meer dan
50% toenemen van circa 9700 motorvoertuigen per dag naar 15100 motorvoertuigen per dag in 2020.

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze cijfers?

ln de Provinciale Structuurvisie is opgenomen dat de Provincie een mobiliteitsscan verplicht stelt bij
elke voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent dat in een vroegtijdig stadium wordt
nagegaan of de ontwikkeling leidt tot een verstoring van het functioneren van het verkeersnetwerk.
lndien dit het geval is, is de mobiliteitstoets verplicht.

Antwoord:
Ja. De impliciete conclusie dat deze toename het gevolg is van de ongelijkvloerse spoorkruising is niet
helemaal terecht, ook zonder deze maatregel zal een zekere groei plaatsvinden, enerzijds als gevolg
van de autonome groei van het verkeer en anderzijds als gevolg van de woningbouw in Bunnik, met
name Odijk-west. Verkeer met bestemming Uithof/Rijnsweerd heeft een voorkeur voor de route via de
N411 boven de Al2tWaterlinieweg.
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2. ls voor dit project een mobilteitsscan uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
nee, een mobiliteitsscan is verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen die verkeer genereren. Dat is niet het
geval bij de ongelijkvloerse spoorkruising Bunnik. De verkeerstoename op de N411 is het gevolg van
een routekeuzewijziging van de automobilist.

Dit neemt niet weg dat de verkeerskundige effecten van de plannen weldegelijk zijn onderzocht, niet
alleen voor het uiteindelijke plan maar ook voor de onderzochte alternatieven zoals een
ongetíjkvloerse spoorkruising bij het station Bunnik. De gemeente Bunnik heeft uiteindeliik gekozen
voor een ongelijkvloerse spoorkruising in het verlengde van de Baan van Fectio o.a. vanwege de
positieve effecten op de Traverse Bunnik.

3. Bent u , met D66, van mening dat een zo grote verkeerstoename tot een verstoring van het
verkeersnetwerk kan leiden en zo ja: is een mobiliteitstoets uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Omdat het mobiliteitssysteem in onze provincie functioneert als een samenhangend netwerk, moet de
keuze voor mobiliteitsmaatregelen zorgvuldig worden afgestemd met andere overheden.

Antwoord:
De ongelijkvloerse spoorkruising Bunnik heeft niet alleen tot gevolg dat het verkeer op de
N41 ltoeneemt maar ook dat het minder druk wordt in de bebouwde kom van Bunnik. Verkeer uit het
westen van Bunnik zal in grotere mate de ongelijkvloerse spoorkruising kiezen als route naar de 412 in
plaats van de Traverse Bunnik waar de gelijkvloerse spoorkruising op de Schoudermantel
gehandhaaafd blijft. Deze verkeersafname is voor Bunnik een belangrijke overweging geweest om te
kiezen voor de locatie in het verlengde van de Baan van Fectio. Ook de vormgeving van de aansluiting
van de verlengde Baan van Fectio op de N41 1 is daarop afgestemd namelijk zodanig dat het voor
verkeer van Bunnik aantrekkelijk wordt om de route via de Baan van Fectio te kiezen. Een alternatieve
vormgeving waarbij de verlengde Baan van Fectio vloeiend overgaat naar de N41 1 is om die reden
afgewezen.
Gegeven de grotere bebouwingsdichtheid in de kern Bunnik rs ons rnzlens per saldo sprake van een
positieve ontwikkeling ten aanzien van de hinder voor inwoners van Bunnik.
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4. ls deze verkeersanalyse gedeeld met de gemeente Utrecht? Bent u op de hoogte van de gevolgen die
een verkeerstoename van meer dan 50% in Utrecht heeft voor de verkeersveiligheid rondom de
sportparken in de Maarschalkenveerd en de woonstraten in de omgeving?

ln de structuurvisie is tevens opgenomen dat inpassing van infrastructuur in onze regio, vanwege de
grote druk op het ruimtegebruik, vraagt om zorgvuldige besluitvorming. Hierbij spelen naast
bereikbaarheidsañruegingen ook veiligheids- en leefbaartreidsaspecten een rol.

Over de N411 zijn de afgelopen jaren door zowel gemeente Utrecht als gemeente Bunnik vragen
gesteld m.b.t. de verkeersveiligheid, voor onder andere fletsers en omwonenden. De recreatiedruk op
de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen neemt al jaren toe. De komst van een nieuw museum in
Amelisweerd zal leiden tot nog meer langzaam verkeer oversteken van de N411. De
oversteekbaarheid van de weg zal sterk afnemen bij een zo grote verkeerstoename.

Antwoord:

ja, de gemeente lJtrecht is bekend met de verwachte verkeersgroei op de N41 I en heeft in een
eerdere fase op bestuurlijk niveau haar zorgen daarover uitgesproken.
De toename van het verkeer op de genoemde wegen in Utrecht heeft naar verwachting soortgeliike
gevolgen als op de N411.

5 . Bent u, met D66, van mening dat de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer deelnemers en de
leefbaarheid van omwonenden sterk dreigt te verminderen door deze sterke verkeerstoename?
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Bij de mobiliteitstoets wordt nagegaan welke negatieve effecten op het verkeersnetwerk kunnen optreden

en met welke maatregelen deze worden voorkomen.

6

Antwoord:
ffisveiligheid voor langzame verkeerdeelnemers en de leefbaarheid voor aanwonenden van de

N41 1 zijn ,oor õns al langer een punt van aandacht. Om die reden ziin plannen in voorbereiding om deze

problemen aan te pakkeñ. ln deze plannen wordt rekening gehouden met de verwachte verkeerstoename.

Al dan niet volgend uit een mobiliteitstoets: welke maatregelen gaat u treffen om de toename van verkeer

te minimaliseren?

Antwoord:

-e 

nogetükheden om de toename van hetverkeer te minimaliseren ziin beperkt. ln dat kader noemen wii

ae mojeqXneid om de verkeerslichtenregelingen in de omgeving zodanig in te stellen dat de keuze voor de

N¿t t ín¡i¿er aantrekketijk wordt. Zo'n sturingsmogelijkheid is denkbaar bii de aansluíting op de A12 en bii

het nieuwe kruispunt op de N411 dat ontstaat in het kader van de ongeliikvloerse spoorkruising-

7 Welke maatregelen gaat u treffen om er voor te zorgen dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de

N41 1 niet verder verslechteren, maar juist verbeteren?

Antwoord;
momenteel worden in overleg met de gemeenten lJtrecht en Bunnik voorstellen voorbereid voor een

verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor aanwonenden van de N41 1.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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