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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Het kruispunt N234-N417 is onderdeel van het Beter Benutten knelpunt 42, conform de “Knelpuntanalyse Beter 
Benutten regio Midden-Nederland” van 15 augustus 2011. Door het huidige ongeregelde T-kruispunt om te 
bouwen naar een enkelstrooks rotonde wordt de doorstroming op dit kruispunt opgelost en verbeterd de 
verkeersveiligheid. 
 
Aanleiding 
Het kruispunt N234-N417 is onderdeel van het knelpunt 42, conform de “Knelpuntenanalyse Beter Benutten regio 
Midden Nederland” van 15 augustus 2011. Tijdens de ochtendspits is er van en naar de N234 onvoldoende 
capaciteit waardoor het verkeer tussen Soest en de A27 vertragingen oploopt. Deze vertragingen ontstaan op het 
VRI-kruispunt N234 Embranchementsweg (1), de ovonde aansluiting N234/A27 (2) en het kruispunt N234/N417 
(3). 
 

 



 

  

 

Voorgeschiedenis 
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen om te komen tot een programma Beter 
Benutten. Tijdens de ochtendspits is er op de N234 onvoldoende capaciteit waardoor verkeer van en naar de A27 
vertragingen oploopt. Het kruispunt N234/N417 is één van de kruispunten waar vertraging ontstaat. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In dit verband hebben wij het volgende besloten: 
1. Tot aanleg van een rotonde op het kruispunt N234/N417 te De Bilt. 
2.  Voor het uitvoeren van de maatregel een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen uit de Beter Benutten 

budgetten van BDU en UMP, onder voorbehoud van goedkeuring door het UVVB. 
  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de “Knelpuntenanalyse” bedraagt het aantal voertuigverliesuren per jaar 479 in 2011 en 982 in 2014. Het 
streven is om in 2014 de voorziene verliesuren van 982 zover  mogelijk terug te dringen. 
De monitoring/evaluatie zal plaatsvinden na realisatie door de intensiteiten en reistijden te meten op het traject. 
 
 
Financiële consequenties 

De kosten van de maatregel worden geschat op € 900.000,-.  
 
Kasritme: 

 2013 2014 Totaal 

Projectbudget (in euro) 100.000 800.000 900.000 

 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het plan zal in 2013 verder worden uitgewerkt en dan kan realisatie plaats vinden in 2014. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


