
TECHNISCHE 

VRAGENSESSIE N201



Bijeenkomst 17 maart 14.00-15.30 uur

• Presentatie knelpunten (1-9)

• Beantwoording specifieke vragen (10-19)

• Additionele vragen (20)
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Overzicht onderzoek 2019-2020
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Huidige knelpunten ochtend/avond
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Voertuigverliesuren
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• Rood is meer dan 2x de reistijd (SVIR)



Voertuigverliesuren

17-3-2021 6



Corona effect
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Geluidbelaste woningen
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Veiligheid
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• Vooral op kruispunten

• Naar aantal gereden kilometers geen onveilige 
weg

• Relatief weinig ongevallen, ook met fietsers



Bocht bij Mijdrecht
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In het onderzoek zal gekeken worden naar een 
kosteneffectief maatregel pakket. Het strekken van de bocht 
bij Mijdrecht is de duurste maatregel. 

De effecten op leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn 
beperkt omdat qua leefbaarheid de huidige ligging van de 
N201 vooral tussen bedrijven ligt, behoudens Hofland en 
qua verkeersveiligheid de automobilisten door de bochten 
en de verkeerlichten hun snelheid zullen verminderen. De 
bocht staat niet in de top van de  wegvak onveiligheidslijst.  

Er is reeds overleg met DRV om te bekijken of andere 
oplossing tot de mogelijkheden behoort met betrekking tot 
bedrijventerrein van ca.12 ha. Daarnaast is er overleg over 
de integratie van de strekking van de bocht in de plannen 
van de gemeente en de daaraan gekoppelde kosten voor de 
provincie.



Vinkeveen
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Met de gemeente DRV is regelmatig overleg over 
N201. 
Vanuit verkeersveiligheid is het verlengen van de 
opritten een belangrijk issue. In het 
Statenvoorstel is dit knelpunt ook genoemd om 
mogelijk al eerder voorbereid en gerealiseerd te 
kunnen worden. Hiernaast kan door 
geluidswerende voorzieningen de leefbaarheid 
verbeterd worden.



Demmerikse brug
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Aangegeven is dat de brug met 5 tot 10 jaar vervangen moet 
worden. Dit is dus een rekbaar begrip. Maatgevend is de 
voorbereiding voor de vervanging van de brug die enige tijd in 
beslag nemen. Er moet worden onderzocht of de brug 
beweegbaar blijft dan wel vast en wat daarbij de 
mogelijkheden en kosten zijn. 

Om het fietspad ter plaatse van de brug verder van de weg af 
te leggen moet worden gekeken of er een geïntegreerde 
oplossing kan worden gemaakt. Daarnaast moet er gekeken 
worden naar de impact op het verkeer gedurende de 
vervanging. 

Het fietsalternatief onder de brug door heeft een directe 
relatie met het voorstel voor de aanleg van een fietspad vanaf 
Loenersloot ten zuiden van de N201. Dit maakt onderdeel uit 
van het nadere onderzoek.



Denkrichtingen
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Nr. Knelpunt Versoberde maatregel Oorspronke-

lijke kosten

Kosten 

denkrichting

Doorstroming Leefbaarheid Veiligheid Fiets 

(veiligheid)

1 De bocht bij Mijdrecht Huidige kruising optimaliseren 31,2 10

2 Het kruispunt met de N212 Kruispunt optimaliseren en fietstunnel 

vervalt

8,8 2

3 De aansluiting met de A2 oost en west 

(behouden)

10,1 10,1

4 Het kruispunt (de bajonet-aansluiting) met de 

Rijksstraatweg – Binnenweg (behouden)

14,7 14,7

5 Het kruispunt met de N402 (behouden) 2,8 2,8

6 Het kruispunt met de Singel – Loenenseweg Fietstunnel vervalt, wel fietsoversteek 

verplaatsen

4,7 1

6 Raadhuislaan - Singel 50 km/u 60 km beter afdwingen 12,6 2

8 Kruispunt N196 (behouden) 1,4 1,4

A Opritten doorsnijding kern Vinkeveen 

(behouden)

2,4 2,4

B De Demmerikse brug Combineren met onderhoud 5,1 3

Fiets Amstelhoek – Mijdrecht Fietspad afschermen 3,4 1

Fiets Vinkeveen – A2 – Loenersloot Fietspad afschermen 3,9 1

Hot spots Geluidwerende voorzieningen (behouden) 10,5 10,5

Duurzaamheidsmaatregelen (wens in 

aanbesteding), smart mobility

3,4 3,4

Totaal 115,0 65,3

Toelichting: groen = handhaven oorspronkelijke voorstel, oranje = kosten effectiever voorstel, rood = onderdeel vervalt 



MKBA
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Er wordt voor infrastructurele werken met een discontovoet gerekend van 4,5%. Deze 
discontovoet is hoog, de standaard discontovoet is 3%. Bij infrastructurele projecten 
wordt met een hogere discontovoet gerekend, omdat het risico ook hoog is. Aan het 
begin van het project worden grote investeringen gedaan met het oog op toekomstig 
gebruik van de N201. Het toekomstige gebruik van een weg is echter vrijwel altijd 
onzeker, waardoor het risico van het project hoog is. 

In het voorgestelde onderzoek zullen ten behoeve van de kosteneffectiviteit, kosten-
baten per maatregel worden berekend. Nu was uitgegaan van enkel een integrale 
benadering van de N201 en zijn de effecten per maatregel niet individueel inzichtelijk. 

De baten in de vorm van leefbaarheid, milieu e.d. zijn meegenomen in de MKBA. Dit is 
echter altijd meer kwalitatief van aard maar daarmee niet minder van belang. 

De discontovoet is eind 2020 aangepast en komt nu gemiddeld op 1,6% In scenario Hoog: 
2% In scenario Laag: 1,2%.
In de gevoeligheidsanalyse is te zien dat bij een discontovoet van 4,5% de MKBA 0,61 is. 
Bij een discontovoet van 3% is de MKBA 0,70.
De discontovoet is dus van invloed op de MKBA score maar daar zou een project niet 
vanaf moeten hangen. 



Niets doen
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De N201 (lopende vanaf Vreeland tot Amstelhoek) is in de provincie Utrecht al jaren een 
knelpunt als het gaat om leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Dit ondanks diverse 
maatregelen die in het verleden zijn getroffen. Naar de toekomst toe dreigt dit knelpunt nog 
groter te worden door de verwachte groei van de diverse ruimtelijke en economische 
activiteiten in de omgeving van de N201, zoals woningbouwontwikkeling bij Vinkeveen en 
bedrijventerreinontwikkeling bij Mijdrecht. Dit naast de autonome groei.

Door de integrale benadering is het slechts beperkt mogelijk om individuele maatregelen in 
de voorbereiding te brengen omdat de bouwstenen uit het plan bijdragen aan meerdere 
doelen en de maatregelen elkaar onderling beïnvloeden. Tevens is het gehele pakket aan 
maatregelen op een integrale wijze doorgerekend. In het nadere onderzoek dient er gekeken 
worden naar een betere kosteneffectiviteit met behoud van deze integraliteit.

Het gaat erom een goede balans te vinden tussen het oplossen van de verschillende 
knelpunten, de kosten daarvan en de effecten op netwerkniveau.



Vrachtverkeer
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Omdat de N201 bij invoering al grotendeels onderdeel is van het heffingsnetwerk is er niet 
de verwachting dat het vrachtverkeer zal toenemen. 
In de onderzoeken van 2019-2020 is het onderzoek van de kilometerheffing niet 
meegenomen. 

Dit onderzoek is door het ministerie verricht. Er is geen rekening gehouden met 
verkeersremmende maatregelen voor vrachtverkeer. De N201 is grotendeels een 80 km/u 
weg en wordt regelmatig onderbroken door verkeerslichten. In de voorstellen was wel 
uitgegaan van een snelheidsverlaging van 60 km/u naar 50 km/u nabij Vreeland, een 
onderzoek naar 60 km/u vanaf de N402 naar Loenersloot.



Snelheidsverlaging
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Het verlagen van de snelheid naar 60 km/u heeft grote consequenties voor de inrichting van 
de weg. Het is niet zo dat het verwisselen van borden van 80 km/u naar 60 km/u voldoende 
is. Daarnaast kunnen lagere snelheden leiden tot ontwijkgedrag naar het onderliggend 
wegennet. Immers er wordt gezocht naar de snelste route. 

Er is bewust gekozen voor het oplossen van knelpunten hetgeen niet direct leidt tot hogere 
snelheden omdat de weg zelf in beginsel 2x1 blijft. In de voorstellen was wel uitgegaan van 
een snelheidsverlaging van 60 km/u naar 50 km/u nabij Vreeland, een onderzoek naar 60 
km/u vanaf de N402 naar Loenersloot. Daarnaast levert kruisingen cq. verkeerlichten een 
vertragende werking op.
Op enkele locaties op de N201 wordt reeds een lagere snelheid gereden dan de 80 km/u.

Er is nog niets bekend over de invloed van het Netwerkperspectief Provinciale wegen op de 
N201.



Participatie
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Alle participanten zijn op de hoogte gebracht middels de website, een nieuwsbrief dan wel 
middels gesprekken.

Er is na de ontwerp ateliers voortdurend overleg geweest met de participanten. Dit betrof 
niet alleen een Q&A op de website waardoor inzicht is gekregen in de geuite opinies maar 
ook middels individuele gesprekken, meerdere gesprekken met dorpsraden en gesprekken 
met de betrokken gemeenten.

Vanaf 2017 heeft er een uitgebreid participatie traject plaatsgevonden (“Wikken en Wegen” 
proces). Deze participatieve aanpak sluit aan bij het werken volgens de Omgevingswet en is 
voortgezet in deze integrale en gebiedsgerichte tracéstudie. Deze participatie was uniek voor 
de provincie. 

Met het verlengen van de studiefase met 1 jaar is het consulteren van de participanten het 
maximaal haalbare in bovendien is er bij de participanten de afgelopen 3 jaar veel opgehaald.



Vervolgstudie
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Om te komen tot een kleiner pakket zullen er maatregelen af moeten 
vallen of substantieel aangepast moeten worden. Vervolgens moeten 
we opnieuw het oplossend vermogen van dit aangepaste pakket 
toetsen.
Er gaat daarbij ook kritisch gekeken worden naar effecten op 
leefbaarheid en verkeersveiligheid van alle maatregelen (kosten baten 
op individueel niveau (kosteneffectiviteit), daarbij de integraliteit niet 
uit het oog verliezend. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de 
planprocedures en de gevolgen voor stikstof. 

De grote knelpunten zoals Loenersloot, A2 en de bocht bij Mijdrecht 
zijn het meest complex en ingrijpend, deze vragen daarmee ook de 
langste voorbereiding.
Vanuit verkeersveiligheid is het verlengen van de opritten bij 
Vinkeveen een belangrijk issue. In het Statenvoorstel is dit knelpunt 
ook genoemd om mogelijk al eerder voorbereid en gerealiseerd te 
kunnen worden. Daarnaast kunnen er samen met het nog uit te 
voeren groot onderhoud nabij Vreeland ook al aanpassingen gedaan 
worden zoals het fietsveiliger maken op de brug bij Vreeland.



Vragen
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