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BIJLAGE geen ONDERWERP Besluit extra fiets- en 

voetgangersoversteken kruising N199-

N414 

 

Geacht college, 

 

Bij deze delen wij u mede dat wij akkoord gaan met de aanleg van een fiets- en voetgangersoversteek op de 

zuidelijke tak en een voetgangersoversteek op de oostelijke tak van de kruising N199-N414 ten behoeve van de 

langzaamverkeerverbinding met bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. Hieraan verbinden wij wel de voorwaarde dat 

het bedrijf Voestalpine-Polynorm zijn opstelterrein aanpast zodat de nieuwe voetgangersoversteek op de 

oostelijke tak niet geblokkeerd wordt door wachtend bevoorradingsverkeer. Daarnaast hebben wij besloten om 

conform uw wens de oorspronkelijk in 2018 geplande vervanging van de verkeerslichten op de kruising N199-

N414 tegelijkertijd te laten plaatsvinden met de aanleg van de fiets- en voetgangersoversteken in 2017. 

 

De realisatiekosten van de extra fiets- en voetgangersoversteken en de aansluiting daarvan op de 

langzaamverkeerverbinding binnen het beheer- en eigendomsgebied van de provincie worden geraamd op        

€ 88.000,- (afgerond). De afkoopsom voor de extra beheer- en onderhoudskosten voor deze maatregelen voor 

een periode van 20 jaar wordt geraamd op € 89.000,-. Daarnaast zijn er extra kosten verbonden aan de eerdere 

vervanging van de verkeerslichten; de kosten die hiermee samenhangen worden geraamd op € 9.000,-. De 

totale kosten voor de maatregelen binnen het beheer- en eigendomsgebied van de provincie bedragen hiermee 

€ 186.000,-.  Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Conform het ‘veroorzakerprincipe’ zouden bovenstaande kosten eigenlijk geheel voor rekening van de 

gemeente Bunschoten komen. Echter, in dit geval zal de provincie in het kader van het Actieplan Fiets en 

Veiligheid maximaal 50 % van de totale kosten bijdragen. De nadere afspraken hieromtrent zullen tezamen met 

de afspraken over de provinciale bijdrage aan andere fiets- en verkeersveiligheidsprojecten in uw gemeente in 

een Uitvoeringsovereenkomst worden opgenomen. Deze Uitvoeringsovereenkomst zal later dit jaar worden 

gesloten. 

 

In aanloop naar de realisatie van de fiets- en voetgangersoversteken op de kruising N199-N414 zullen wij nog 

nadere afspraken met u maken over de verdere uitwerking van de ontwerpen. Uitvoering van de 

werkzaamheden zal onder regie van de provincie plaatsvinden. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 




