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Memorandum 
 

Datum : 7 juni 2010 

Aan : statencommissie MME 

Van : gedeputeerde Van Lunteren Tel.: 06-18300493 

Onderwerp : mededelingen 

In deze memo worden mededelingen gedaan aan de statencommissie MME over de onderwerpen: 
1. reactie op vraag mw Blom (PvdA) over N201 afspraken coalitieakkoord 
2. reactie op vraag dhr Fastl (GL) over BRAVO 6c 
3. Uitvoering motie RotondeLab 

 

Reactie op vraag van mw Blom (PvdA) over N201 afspraken coalitieakkoord 
In augustus 2006 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de kosten van een aquaduct met 2x2 
rijstroken. De berekende meerkosten van €11,2 mln (prijspeil 2006) en het ontbreken van een 
verkeerskundige onderbouwing waren destijds aanleiding om te kiezen voor 2x1 rijstroken. Vanaf dit 
moment zijn alle procedures voor de realisatie in werking gezet. 
In september 2008 is in het coalitieakkoord van de Provincie Utrecht de volgende tekst opgenomen: 
“De aanleg van het aquaduct in de N201 dient vierbaans te worden uitgevoerd uit een oogpunt van 
veiligheid en duurzaamheid. Een studie wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid, nut, noodzaak en 
betaalbaarheid van het zgn. rechtdoortracé in een twee of vierbaans variant tot Waverveen. 
Uitgangspunt voor de financiering is cofinanciering vanuit betrokken gemeenten en Noord Holland, 
mogelijk aangevuld door Rijk en private partijen.”  
Het is niet gelukt om dit onderdeel van het coalitieakkoord tot uitvoer te brengen, omdat hiervoor de 
benodigde steun van andere overheden ontbrak. In juli 2009 heeft de Provincie Noord-Holland 
schriftelijk gemeld dat zij “nu en in de nabije toekomst geen initiatieven zal nemen voor verdubbeling 
van het aquaduct”. Reden hiervoor was dat de consequenties van deze scopewijziging onacceptabel 
werden geacht (met name kosten en planning).  
Eind 2009 is de aanbesteding voor het aquaduct gestart.  
Begin 2010 heeft de gemeente Uithoorn besloten om na opening van de nieuwe N201 een knip aan te 
brengen in de oude N201: de N201 begint en eindigt in een parkeergarage in het centrum van Uithoorn 
(Noord-Holland). 
De Provincies Noord-Holland en Utrecht hebben bezwaren geuit tegen dit besluit, omdat dit ertoe zou 
leiden dat het aquaduct (en het Utrechtse gedeelte van de nieuwe N201) door deze knip extra belast zal 
worden tot aan de grens van de capaciteit.  
De bezwaren van de provincies hebben ertoe geleid dat er aanvullend onderzoek gedaan zal worden 
naar de exacte effecten van de knip en mogelijkheden om negatieve effecten te verminderen. 
 
Reactie op vraag van dhr Fastl (GL) over BRAVO 6c nav onderzoek Groene Hart Stichting 
In de vergadering van de statencommissie MME 29 maart 2010 is door statenlid Fastl (GL) een 
inhoudelijke toelichting gevraagd op de conclusies op van het rapport “A12 BRAVO 6c / Analyse van 
nut en noodzaak” dd 23 februari 2009. 
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Algemeen
* De getekende verbinding op de de kaart van 6c is niet correct. Deze ligt meer evenwijdig aan de 
waterplas en geeft minder doorsnijding.  
 
* In het rapport wordt er vanuit gegaan dat 6C geen verkeer wegtrekt van de nu aanwezige centrale 
aansluiting van Woerden (5) en de Europabaan (p4 2e alinea van onder). Verkeerskundig onderzoek 
toont aan dat dit niet het geval is. 
 
Uitgangspunt bij het uitgevoerde verkeerskundig onderzoek sluit aan bij de huidige én toekomstige 
maximale capaciteit van de centrale ontsluiting Woerden op de A12 van ca 38.000 mvt/etmaal 
(motorvoertuigen per etmaal). De druk op deze verbinding is echter vele malen groter. Uit 
modelberekeningen blijkt dat in 2020 ca 74.000 mvt/etmaal van deze verbinding gebruik willen 
maken.  
Door de aanleg van Bravo 6c zal, zo blijkt uit berekeningen, ca 16.000 mvt/etmaal gebruik maken van 
deze nieuwe verbinding en ca 20.000 mvt/etmaal van Bravo 3. Hiermee vindt, met name in de spitsen, 
een ontlasting zijn van de centrale ontsluiting Woerden op de A12 en de Europabaan. 
Verkeerskundig onderzoek toont aan dat de verkeersdruk op de N198 met de aanleg van Bravo 6c met 
ongeveer 7.000 mvt/etmaal afneemt en dat de aantallen op de Steinhagenseweg nagenoeg gelijk 
blijven. 
 
Conclusie: 
De omkaderde relativeringen op blz 5 en conclusies van blz 8 van het rapport zijn onjuist:  
- 6C heeft wel een overloopfunctie voor de centrale aansluiting Woerden(5) en de Europabaan. 
- 6C heeft wel een functie voor de N198, waardoor de intensiteit op deze weg afneemt en de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid verbetert.  
- 6C heeft nagenoeg geen effect op de Steinhagenseweg 
 
De omkaderde tekst op blz 6: kan wel onderschreven worden door uitgevoerd onderzoek. 



– 3 –

3

Uitvoering motie  RotondeLab 
In PS van 14 december 2009 is per motie besloten dat aan provinciale staten een voorstel gedaan 
wordt voor een nieuw project die invulling geeft aan de ontstane financiële ruimte door het stopzetten 
van het project RotondeLab. 
Aangezien GS/PS invulling geven aan mogelijke bezuinigingsscenario’s voor de provinciale begroting 
wordt dit moment niet opportuun geacht om met een voorstel te komen. De ontstane financiële ruimte 
wordt meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen. 
 


