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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding en voorgeschiedenis 
In het kader van de Bestuursovereenkomst A12 Salto (Doorkijken en Uitvoeren) van juni 2009 is naast de 
ontsluiting van Houten naar het westen onder andere afgesproken om twee opties voor een ontsluiting van 
Houten op de A12 in oostelijke richting te onderzoeken. Het betreft hier: 

1. een regio weg aan de zuidzijde van de A12 tussen de N421 (in realisatie) naar de N229 en een beperkte 

reconstructie van de bestaande aansluiting Bunnik oost of; 

2. het opwaarderen van de N410 in combinatie met een aanpassing van de N229 en een beperkte reconstructie 

van de huidige aansluiting Bunnik oost. 

De uitkomst van dit onderzoek heeft op 9 juli 2013 geleid tot het besluit van Gedeputeerde Staten om geen 
nieuwe regio weg langs de zuidzijde van de A12 aan te leggen. Besloten is de gedeputeerde Mobiliteit mandaat 
te geven om tot een uitwerking te komen voor de verkeersafwikkeling op o.a. de N410 als alternatief voor het 
VERDER “A12Salto 2

e
 fase”. Hiervan zijn de gemeenten Bunnik en Houten in kennis gesteld en is er middels een 

perspublicatie bekendheid aan gegeven. Dit heeft geleid tot Raadsbrede moties vanuit beiden gemeenten en 
maatschappelijke weerstand vanuit het buitengebied tussen Houten en Bunnik.  
Onder handhaven van het besluit van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2013 is in samenspraak met beide 
gemeenten en bewoners/ondernemers uit het buitengebied (Klankbordgroep) gezocht naar alternatieven. 
Uitgangspunt hierbij is een tweetal hoofddoelstellingen vanuit de Bestuursovereenkomst te weten: een “goede 
oostelijke van Houten naar de A12” en een “Autoluw buitengebied” tussen Houten en Bunnik. Daarnaast is de 
wens van het voormalig BRU (Bestuur Regio Utrecht) in het kader van het project Fiets Filevrij om de bestaande 
barrière in de zin van een loopbrug over de A12 te wijzigen in een fietstunnel/-brug onderzocht. De gemeente 
Bunnik heeft aangegeven zich zorgen te maken over de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het (toekomstig) 
Castellum Fectio. 
Op basis van de verkeerskundige studie van TNO en een integrale afweging waarbij ook de mening van 
bewoners en ondernemers uit het buitengebied is betrokken, is nu bestuurlijk met gemeenten, onder voorwaarde 
van positieve besluitvorming in de colleges, het volgende afgesproken:  

1. De varianten ‘oostelijke ontsluiting via de zuidelijke parallelweg van de A12’ te laten afvallen; 

2. Gezien een positieve kosten-batenanalyse maar onder voorwaarde van instemming door Rijkswaterstaat 
definitief te laten besluiten tot een rechtstreekse aansluiting vanaf de N421 op de A12 (alleen in oostelijke 
richting);  



 

  

 

3. Indien een rechtstreekse aansluiting vanaf de N421 op de A12 (alleen in oostelijke richting) geen instemming 

krijgt van Rijkswaterstaat, zal er een maatregelenpakket worden opgesteld (waarbij het vrij liggend fietspad 

langs de N410 tot de mogelijkheden behoord, doch het huidige kilometerregime -60 km/h-  gehandhaafd blijft). 

Dit conform het besluit van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2013; 

4. Dat de gemeentelijke maatregelen om het buitengebied autoluw te maken (incl. spitsafsluitingen) alleen het 

sluitstuk van het proces kunnen zijn. Tevens zal hiervoor de verkeerskundige invulling van het begrip ‘autoluw’ 

worden gehanteerd;  

5. Nader onderzoek te doen naar eventueel noodzakelijk verkeer werende maatregelen op het gedeelte van de 

N410 (Houtenseweg) en Achterdijk om een verkeerstoename door de N421 te voorkomen; 

6. Nader onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het toekomstig Castellum Fectio via 

de bestaande zuidelijke parallelweg van de A12; 

7. Onderzoek te doen voor uitwerking voor realisatie van een fietstunnel onder de A12, ter vervanging van de 

loopbrug, in het kader van het project Fiets Filevrij door de Provincie Utrecht.  

 
Essentie / samenvatting: 
Voor de verbetering van een goede oostelijke ontsluiting van Houten naar het oosten en een autoluw 
buitengebied is nu bestuurlijk, onder voorwaarde van positieve besluitvorming in de colleges, met de gemeenten 
Houten en Bunnik afgesproken te kiezen voor een directe aansluiting van de N421 naar de A12 alleen naar het 
oosten. Hierbij is rekening gehouden met het advies van bewoners/ondernemers uit het gebied die gedurende het 
proces betrokken zijn geweest. De kosten zijn geraamd op € 6,6 mln. Hiermee wordt een snelle verbinding van 
Houten via de N421 naar de A12 naar het oosten gerealiseerd en worden de wegen in het buitengebied tussen 
Houten en Bunnik ontlast. Kanttekening hierbij is dat Rijkswaterstaat nog moet instemmen met het plan waarover 
overleg nog loopt. Als Rijkswaterstaat niet kan instemmen, wordt er een maatregelenpakket opgesteld met de 
mogelijkheid van een vrij liggend fietspad langs de N410 maar met handhaven van het huidige kilometerregime 
van 60 km/u. Mocht dit niet tot de mogelijkheid behoren dan kunnen gemeenten besluiten tot het aanbrengen van 
spitsknippen haar wegen. 
De huidige voetgangersbrug over de A12 zal worden vervangen door een fietstunnel. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een aansluiting van de N421 op de A12 naar alleen het oosten draagt bij aan een goede ontsluiting van Houten 
naar het oosten op de A12 en een autoluw buitengebied tussen Houten en Bunnik. Dit heeft dit  
Een fietstunnel onder de A12 is bevorderend van het gebruik van de fiets op de relatie Houten, Bunnik en 
Sciencepark/De Uithof en verder. Hierdoor verminderd de uitstoot door autoverkeer wat een positief effect heeft 
op het milieu en de leefbaarheid in het buitengebied. 
 
 
Financiële consequenties 

De kosten voor de realisatie van een directe aansluiting van de N421 op de A12 naar het oosten zijn geraamd op 
€ 6.600.000,=. Deze middelen kunnen onder voorbehoud van instemming van het UVVB (Utrechts Verkeer en 
Vervoer Beraad). Gezien het draagvlak verwachten wij dat dit geen problemen zal opleveren.  
 
De kosten voor realisatie van de fietstunnel onder A12 zijn geraamd op € 5.500.000,=. Deze kosten passen 
binnen het beschikbare budget in het kader van het project Fiets Filevrij van het voormalig BRU.   
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Onder voorvoorwaarde van instemming van Rijkswaterstaat zal een aansluiting van de N421 op de A12 alleen 

naar het oosten en de fietstunnel onder de A12 naar verwachting in 2021 zijn gerealiseerd. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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




