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Ontwerpbestemmingsplan "Turnhal en
goltbaan Hoogland - West", gemeente
Amersfoort.

Geacht college,

Ter voldoening aan uw verplichting op grond van artikel 3.8, lid I, sub b Wro heat u Gedeputeerde Staten
van Utrecht het ontwerpbestemmingsplan "Turnhal; en golfbaan Hoogland - West" van uw gemeente
toegezonden. Mede namens de andere provinciale afdelingen merk ik het volgende over dit

bestemmingsplan op.

Het ontwerpplan is mijns inziens niet in strijd met het provinciaal belang. Er is voor m ij dan ook geen

aanleiding om Gedeputeerde Staten te adviseren een zienswijze kenbaar te maken tegen d it ontwerpplan.

Volledigheidshalve wil ik nog wel het volgende opmerken.

Door gedeputeerde de heer R. van Lunteren is een brief ontvangen over het verkeersonderzoek dat ten
behoeve van dit bestemmingsplan is uitgevoerd. In deze brief worden twijfels geuit over de juistheid van
de verkeersgegevens die gebruikt zijn als grondslag voor de Mobiliteitstoets en derhalve dienen te leiden
tot een goede en tijdige ontsluiting van het plangebied.

Mede naar aanleiding van deze brief maken wij ons, als provinciaal wegbeheerder van de naast het
plangebied gelegen parallelweg, zorgen over de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling, verkeersveil igheid
en leefbaarheid, bij realisatie van de voorgestelde ontwikkeling. Wij constateren dat u op basis van het
onderliggende verkeersrapport over wilt gaan tot herinrichting van de parallelweg. Wij gaan hierbij uit
van het `veroorzakersprincipe'. Op basis van artikel 5 van de Wegenverordening provincie Utrecht van 6
september 2004 is het aan derden verboden een weg op een bestaande (provinciale) weg aan te sluiten,
enige andere handeling te verrichten waardoor de (provinciale) weg verandert dan wel een bestaande
uitrit intensiever of voor een ander doel te gebruiken clan op het tijdstip van de aanleg van deze uitrit
gebruikelijk was. Dit laatste in samenhang met de toenmalige aard en bestemming van het aan de weg
gelegen terrein.
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Met nadruk wijzen wij erop dat Gedeputeerde Staten in het kader van artikel 13 van genoemde

Wegenverordening pas kunnen overgaan tot het verlenen van een ontheffing nadat er duidelijkheid en

éériduidigheid is over de in de plantoelichting en het verkeersrapport genoemde uitgangspunten en er

overeenstemming is over de oplossingsrichting,. Gezien de toename van het verkeer op deze parallelweg

en de, door ti voorgenomen, herinrichting hiervan verzoeken wij u dan ook hierover contact op te nemen

met dhr. A.M. van 't Zand van de afdeling Mobiliteit, voordat de plannen tot realisatie komen.


