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Onderwerp Statenbrief: zienswijze OTB A27 Houten-Hooipolder 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
 
Na een langdurige lobby uit met name de provincie Noord-Brabant is Rijkswaterstaat in 2009 gestart met een 
verkenning naar de verbreding op het traject A27 Lunetten-Hooipolder om reistijdverlies in de toekomst te 
beperken. Hoewel ambtelijk aangehaakt heeft Gedeputeerde Staten niet eerder een standpunt ingenomen over 
de planstudie. 
Als gevolg van beperkte financiële ruimte in het MIRT heeft de minister besloten om het voorkeursalternatief in 
onze provincie te beperken tot met name de westelijke rijbanen in zuidelijke richting. Reistijdverbeteringen op de 
oostelijke rijbanen in noordelijke richting blijven beperkt. 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 2 november 2015 heeft Provinciale Staten bij motie aan Gedeputeerde Staten opgedragen om bij 
Rijkswaterstaat in het OTB A27 Houten-Hooipolder een fietsverbinding langs de A27 over de Lek te bepleiten. 
Vervolgens is op 23 november 2015 in Tweede Kamer een amendement van het lid Hoogland aangenomen om 
de fietsverbinding toe te voegen aan het project. Via het amendement Hoogland op de begroting is € 5,5 mln 
beschikbaar gesteld, geraamd voor 50% van de kosten van de verbinding. Gegeven de voorbereidingstijd voor 
het OTB is Rijkswaterstaat er niet in geslaagd om de fietsverbinding in het OTB op te nemen. Wel is in overleg 
met de gemeenten Houten, Nieuwegein en Vianen en Rijkswaterstaat een studie gestart naar de 
realiseerbaarheid van de fietsverbinding. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Gedeputeerde Staten hebben een zienswijze op het Ontwerp-tracébesluit A27 Houten-Hooipolder ingediend 
waarin op verschillende onderdelen is ingegaan. Allereerst is de zorg uitgesproken over de reistijdontwikkeling in 
noordelijke richting tussen Everdingen en Houten. Daarnaast wordt het belang van de fietsverbinding over de Lek 
ondersteund. Tot slot wordt ingegaan op de geluidsovelast van de bestaande bruggen.   
 
In de bijlage treft u onze zienswijze aan. 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
verbetering van de bereikbaarheid in de provincie 
 
Financiële consequenties 

Het ondersteunen van de wenselijkheid van de fietsverbinding heeft op dit moment nog geen financiële gevolgen. 
Met Rijkswaterstaat wordt nog onderhandeld over de provinciale bijdrage aan de brug. Richtinggevend is hiervoor 
het eerder genoemde bedrag van € 11 mln, waarvan het ministerie € 5,5 mln beschikbaar heeft gesteld via het 
amendement Hoogland op de rijksbegroting 2016 (34300 A nr. 47).  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Rijkswaterstaat neemt de fietsverbinding op in het Tracébesluit, waarna wij een bestuursovereenkomst zullen 

sluiten over de verdeling van de kosten en de demarcatie van de werkzaamheden. U wordt hier naar verwachting 

in 2017 over geïnformeerd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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




