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Onderwerp Statenbrief: Wijziging dekking GS-besluit aanleg bypass rotonde N212/ Mijdrechtsedwarsweg 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op basis van het constant monitoren van het gebruik van onze wegen werd geconstateerd dat de afwikkeling van 
het verkeer op de rotonde N212/ Mijdrechtsedwarsweg in gemeente De Ronde Venen nu onvoldoende is.  
Uit nader onderzoek blijkt dat tussen 2012 en begin dit jaar het verkeer op de N212 is toegenomen met 15%. 
Oorzaken voor deze groei zijn o.a.: 

- In gebruik name van de randweg Harmelen (N419) en de nieuwe aansluiting A12/Harmelen (afrit 14a); 
- Toename aantal woningen in Leidsche Rijn, Woerden en Kamerik; 
- Files op de A2; 
- Algehele groei van het verkeer sinds 2013. 

Van deze 4 factoren was alleen de toename van het aantal woningen in Leidsche Rijn, Woerden en Kamerik 
voorzien. Echter deze hadden geen invloed op de eerdere berekening. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2012 is op basis van het plan van gemeente De Ronde Venen om nabij dit kruispunt circa 900 woningen te 
bouwen (plan de Maricken) een kruispuntberekening uitgevoerd. Daaruit bleek dat er als gevolg van het extra te 
ontsluiten verkeer door deze 900 woningen een bypass moest worden aangelegd in het zuidwestkwadrant van de 
rotonde N212/ Mijdrechtsedwarsweg. 
Om die reden hebben we op 29 september 2015 besloten om deze bypass aan te leggen naast de rotonde N212/ 
Mijdrechtsedwarsweg en de kosten hiervoor (veroorzakersprincipe door realisatie woonwijk de Maricken) zijnde 
€ 266.200, - in rekening te brengen bij de gemeente De Ronde Venen. 
Echter door een onvoorzien forse toename van het verkeer op de N212 hebben we deze situatie opnieuw 
berekend en nu blijkt dat deze bypass voor een goede verkeersafwikkeling nu al nodig is. Deze berekening is 
uitgevoerd op basis van een geprognotiseerd gebruik in 2030. 
We hebben deze nieuwe berekening met de gemeente gedeeld en hebben samen geconcludeerd dat de 
gemeente de Ronde Venen de aanleg van deze bypass niet hoeft te betalen. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Betere doorstroming. 
 



 

  

Financiële consequenties 

De kosten voor de aanleg van deze rotonde zijn geraamd op € 226.200, - en zullen worden betaald uit het 
budget; Mobiliteitsplan Verbeteren Doorstroming. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Dit najaar zal er grondonderzoek en onderzoek naar de aanwezige kabels en leidingen worden uitgevoerd en 
wordt er gestart met het aanpassen van het bestemmingsplan. Daarnaast wordt er gestart met het zo spoedig 
mogelijk aankopen van de benodigde grond. Als een en ander volgens plan verloopt, kan de aanleg van deze 
bypass starten in 2018. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


