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In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
De uitvoering van de provinciale BOR-projecten loopt in het algemeen voorspoedig en de 
verwachting is dan ook dat de meeste BOR-middelen, conform de voorwaarde van het BOR,  
vóór 2010 kunnen worden weggezet Voor een beperkt aantal projecten geldt die verwachting 
echter niet. Aanleiding hiervoor zijn veelal wettelijke procedures die moeten worden 
doorlopen bijv. als gevolg van onteigening. Om te voorkomen dat deze middelen daardoor 
komen te vervallen, hebben wij ons beraden op projecten die eveneens voldoen aan de 
bereikbaarheidsdoelstelling van het BOR en waarvan de benodigde financiele middelen wél 
binnen de gestelde termijn kunnen worden ingezet. Het resultaat van deze overwegingen treft 
u in bijlage 1 aan. Het betreft projecten uit het vigerende UMP die al financieel zijn afgedekt 
en waarvan de planvorming al voldoende vergevorderd is om te verwachten dat uitvoering 
tijdig gereed is.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Alle regionale partijen hebben bij de ondertekening van de Overeenkomst Fonds 
Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht  op 13 juli 2001 eens indicatieve projectenlijst als 
bijlage bij de Overeenkomst toegevoegd. In de overeenkomst is over deze projectenlijst 
opgenomen dat elke partij de eigen projectenlijst kan aanpassen na advies van de HID (artikel 
8 lid 2) en dat partijen elkaar op de hoogte stellen van wijzigingen in de projectenlijst (artikel 
8 lid 3). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Conform het gestelde in de overeenkomst hebben wij de HID van Rijkswaterstaat Utrecht om 
advies gevraagd.    
Ook hebben wij de andere regionale partners zijn inmiddels op de hoogte gesteld van ons 
voorstel. Zij hebben er ambtelijk mee ingestemd.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
 

mailto:leen.scheffe@provincie-
mailto:leen.scheffe@provincie-


TE HEROVERWEGEN BOR-MIDDELEN UIT PROVINCIALE PROJECTENLIJST
1 Deelprojecten C,D en E van het project N201 voor totaal: € 7,2 mio   

 
Met het project N201 project wordt beoogd om de bereikbaarheid van het autoverkeer van en 
naar Mijdrecht en Vinkeveen te verbeteren. Het bedrag voor alle deelprojecten samen 
bedraagt € 18,2 mio ( Hfl 40 mio). Inmiddels zijn de deelprojecten A en B uitgevoerd en zal 
onze bijdrage aan het deelproject Aquaduct Amstel naar verwachting tijdig worden ingezet. 
Voor de volgende deelprojecten geldt dit niet.  
 
Voor de deelprojecten  D (aansluiting Vinkeveen/N201)  en E (Vinkeveen-A2) geldt dat 
eind 2004 bestuurlijk overleg met de gemeente De Ronde Venen heeft geleid tot nadere 
afspraken die er op zijn gericht om  te komen tot integratie met gemeentelijke wensen. De 
belangrijkste gemeentelijk wens betreft een ondertunneling van de N201 bij Vinkeveen. In dat 
verband onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden voor een PPS-constructie. De 
provincie heeft bestuurlijk toegezegd om de BOR-middelen die bij een dergelijke 
ondertunneling uitgespaard zouden worden, als provinciale bijdrage aan deze ondertunneling 
kunnen worden beschouwd. Het initiatief voor deze ondertunneling ligt bij de gemeente en 
daarmee ook de uitvoeringstermijn.  
 
Ook voor deelproject C (strekken van de bocht bij Hofland) is sprake van een 
afhankelijkheidspositie. Voor de uitvoering van dit project moet de gemeente namelijk een 
nieuw bestemmingsplan opstellen met de daarbij behorende procedures. 
 
Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de deelprojecten C, D en E niet binnen de BOR-
termijn kunnen worden uitgevoerd. Deze deelprojecten zijn geraamd op totaal € 7,2 mio.   
 
2 Restbedrag project N230 : 

Oorspronkelijk beschikbaar : € 6,8 mio  (HFL : 15 mio). Vrijvallend restbedrag : € 4,75 
mio 

Dit project is uitgevoerd voor een lager bedrag dan aanvankelijk geraamd. Er resteert een 
bedrag van € 4,75 mio.  
 

NIEUW BESTEDINGSVOORSTEL

A N229 (Wijk bij Duurstede-Bunnik). Geraamd bedrag : € 7,61 mio.
Dit project is gericht op de doorstroming op de N229 en de aansluiting N229/A12. 
Maatregelen betreffen:  

• Tidalflow op de zuidelijke afrit mede ter voorkoming van terugstuwing naar A12; 
• Reconstructie noordelijke kruispunt; 
• Een VRI bij de aansluiting N229/Oostromsdijkje (Werkhoven); 
• Verlengen van de vrijliggende busstrook vanaf de halte Werkhoven;  
• De aanleg van een dubbelstrooksrotonde bij de aansluiting N229/N227 (Cothen) 

inclusief fietstunnel. 
 



B A12 Salto 
Dit project is al in de projectenlijst van het BRU opgenomen als BOR-project.  De provincie 
heeft in het kader van dit project vanuit eigen middelen een bijdrage van € 6,8 mio toegezegd. 
Het voorstel is om deze bijdrage te financieren uit het provinciale BOR-deel. 
 
Resumerend
Totaal te heroverwegen bestedingsbedrag:       
N201:         €   7,20 mio 
N230:  €   4,75 mio
Totaal:  € 11,95 mio 

Totaal nieuw bestedingsvoorstel:
N229:   €    7,61 mio 
A12 Salto: €    6,80 mio
Totaal  € 14,41 mio

De kasritmes van de betreffende projecten en de rentebijschrijvingen zijn van invloed op de 
onbalans in bovengenoemde totaalbedragen. Eventuele tekorten zullen door de provincie 
vanuit eigen middelen worden afgedekt. 

Bijlage 1 
 


