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Onderwerp: Herinrichten N402 Rijksstraatweg Nieuwersluis 
 

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

Aanleiding 
Op de N402 in Nieuwersluis (gemeente Loenen) ijvert de vereniging “Nieuwersluis Bestaat” 
en de gemeente Loenen voor een verbetering van de verkeerssituatie in de kern. Het doel is 
om de problematiek ter plaatse betreffende de snelheid en verkeersveiligheid (oprijden 
trottoir) te verbeteren. Na een intensieve correspondentie en constructieve bijeenkomsten met 
de Gemeente Loenen en de vereniging “Nieuwersluis Bestaat” heeft de provincie besloten om 
de Rijksstraatweg te herinrichten (zie bijlage). Om te komen tot een definitieve maatregel is in 
november/december 2006 een proefopstelling geplaatst en hebben snelheidsmetingen 
plaatsgevonden in Nieuwersluis. Daaropvolgend zijn vanuit de statenfractie VVD (Dhr. F. 
Rohof) vragen gesteld naar aanleiding van de proefopstelling op de N402 Rijksstraatweg 
Nieuwersluis. In de beantwoording is afgesproken dat de commissie ingelicht wordt zodra de 
definitieve maatregel bekend is. De maatregelen zal worden uitgevoerd met het al geplande 
jaarlijkse beheer en onderhoud (september/oktober 2007). De kosten van de maatregel worden 
gedekt uit de lopende begroting van het jaarlijkse beheer en onderhoud grote wegenwerken. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Op 12 oktober 2005 is bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente Loenen en de 
Provincie Utrecht waar de vereniging “Nieuwersluis Bestaat” via een brief aandacht vraagt 
voor de verkeersproblematiek in de kern Nieuwersluis. In de beantwoording op deze 
problematiek wordt na onderzoek in december 2005 besloten om de maximum snelheid op de 
N402, binnen de bebouwde kom van Nieuwersluis, te verlagen naar 30 km/uur (zie bijlage). 
 
Begin 2006 is er opnieuw een briefwisseling tussen de vereniging “Nieuwersluis Bestaat” en 
de Provincie Utrecht over aanvullende maatregelen bovenop de bebording van 30 km/uur. In 
maart 2006 geeft de Provincie Utrecht aan te kijken naar aanvullende maatregelen, die een 
extra bijdrage leveren aan het reduceren van de snelheid en het accentueren van de bebouwde 
kom. 
 
In september 2006 wordt  een informatieavond gehouden i.s.m. de vereniging “Nieuwersluis 
Bestaat” en de gemeente Loenen. Hier wordt afgesproken dat een proefopstelling en 
snelheidsmetingen zullen worden gehouden op de Rijksstraatweg in Nieuwersluis om te 
onderzoeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De proefopstelling en 
snelheidsmetingen hebben plaats gevonden in november/december 2006. 
 



In december 2006 worden vanuit de statenfractie VVD (Dhr. F. Rohof) vragen gesteld naar 
aanleiding van de proefopstelling op de N402 Rijksstraatweg Nieuwersluis (zie bijlage 
inclusief antwoorden). 
 
Na evaluatie met de betrokken partijen wordt de gekozen maatregel tijdens een 
informatieavond (juni 2006) in Nieuwersluis kortgesloten en enthousiast ontvangen bij de 
bewoners, de vereniging “Nieuwersluis Bestaat” en de gemeente Loenen. 
Het trottoir en rijbaan worden op één niveau (hoogte) gelegd en niet meer gescheiden door 
een trottoirband. Hierdoor ontstaat meer bewegingsvrijheid op het trottoir. De rijbaan wordt 
d.m.v. paaltjes afgescheiden van het trottoir. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na het inlichten van de commissie zal de voorgestelde maatregel in september/oktober 2007 
worden uitgevoerd gezamenlijk met de benodigde werkzaamheden vanuit het jaarlijkse 
beheer en onderhoud. 
 

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


