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Onderwerp: Verzoek, niet afsluiten Verbindingsweg tussen Maarssen en Leidsche Rijn 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Medio 2012 heeft de CDA-Statenfractie aan gedeputeerde Van Lunteren de vraag gesteld of de 

geplande afsluiting van de Maarssenseweg/Verbindingsweg tussen Leidsche Rijn en Maarssenbroek, 

nu de A2 verbreding gereed is, nog wel nodig is. De heer Van Lunteren heeft daarop geantwoord dat 

deze ‘knip’ niet meer nodig en vanuit het oogpunt van regionaal verkeersmanagement onwenselijk is 

maar dat de provincie geen formele rol heeft bij de definitieve besluitvorming. 

 

Voorgeschiedenis 

Door gemeente Utrecht is in 1999 besloten om de Verbindingsweg / Maarssenweg tussen Leidsche 

Rijn en Maarssenbroek af te sluiten. 

 

Essentie / samenvatting: 

Bij de vaststelling in 1999 van het bestemmingsplan Leidsche Rijn heeft gemeente Utrecht in overleg 

met de gemeente Maarssen besloten om de Verbindingsweg tussen Leidsche Rijn en Maarssenbroek af 

te sluiten. Er werd toen van uit gegaan dat dit een sluiproute zou worden. Echter doordat de verbrede 

A2 in gebruik is genomen, is van sluipverkeer geen sprake meer. Het openhouden van deze verbinding 

zorgt voor minder verkeer op drukke aansluiting A2/N230-NRU en is om die reden gunstig voor de 

verkeersafwikkeling van het hoofdwegennet. 

Tijdens een bestuurlijk overleg hebben de gedeputeerde voor mobiliteit, Van Lunteren en de 

wethouder verkeer van Stichtse Vecht, De Groene afgesproken dat provincie Utrecht een brief stuurt 

naar gemeente Utrecht met het verzoek om het besluit om de route tussen Leidsche Rijn en 

Maarssenbroek (Verbindingsweg /Maarssenseweg) af te sluiten, niet uit te voeren. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Geen verslechtering van doorstroming op het hoofdwegennet. 

 

 

Financiële consequenties 

Geen. 
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Vervolgprocedure/voortgang 

Per brief wordt de gemeente Utrecht verzocht om het in 1999 genomen het besluit voor het afsluiten 

van de Verbindingsweg tussen Leidsche Rijn en Maarssenbroek niet uit te voeren. (zie bijlage) 

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Ter informatie. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 

 


