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Onderwerp:  
Voorontwerpinpassingsplan Verbindingsweg Houten-A12 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisname (commissie MME en RGW) 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 1 maart 2011 hebben wij besloten: 
1. Het voorontwerpinpassingsplan ‘Verbindingsweg Houten-A12’ vast te stellen;  
2. Het voorontwerpinpassingsplan conform artikel 3.1.1. Bro aan overlegpartners aan te bieden voor 

overleg; 
3. Het voorontwerpinpassingsplan gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage te leggen en 
4. U hierover te informeren en uit te nodigen voor de informatieavond en hoorzitting op 

respectievelijk 16 en 21 maart. 
 
Met dit besluit geven wij uitvoering aan uw besluiten van 26 april 2010 en 13 december 2010, waarin 
u opdracht geeft voor het maken van een inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé. Gelet op de 
bestuurlijke gevoeligheden vinden wij het van belang om u hierover te informeren. Wij zijn 
voornemens dit nog meerdere malen in het vervolgproces te doen. 
 
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de planning en inhoud van het inpassingsplan. 
Gelet op de samenstelling van uw commissie in relatie tot de verkiezingen, willen wij u op dit moment 
uitgebreid informeren. Voorts willen wij u uitnodigen voor een informatieavond in het gebied en een 
hoorzitting, waarbij uw commissies met de betrokken gedeputeerden insprekers zullen horen. 
 
In bijlage 1 treft u een korte uiteenzetting van de voorgeschiedenis. In de statenvoorstellen die zijn 
bijgevoegd, is de voorgeschiedenis gedetailleerder beschreven (bijlage 3 en 5). Voorts wordt in bijlage 
1 ingegaan op het proces, de inhoud en de relatie van dit voorontwerpinpassingsplan tot de Crisis- en 
Herstelwet. De vervolgprocedure is hierin ook opgenomen. 
 
Aanleiding 
Op 26 april 2010 heeft u het project “A12 Salto Rijsbruggerwegtracé” benoemd tot project van 
provinciaal belang en besloten om daarvoor een inpassingsplan op te stellen (bijlage 4). Tijdens de 
commissievergadering is door sommige fracties gewezen op de planvorming rond de bereikbaarheids-
problematiek van de regio, de Planstudie Ring Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben u daarom 
toegezegd te onderzoeken of dit Rijsbruggerwegtracé ook de voorkeur heeft als rekening gehouden 
wordt met deze Planstudie. Dit bleek het geval te zijn. Om deze reden heeft u op 13 december 2010 
uw eerdere keuze voor het Rijsbruggerwegtracé bekrachtigd. Ook heeft u besloten het opstellen van 
een inpassingsplan voor dit Rijsbruggerwegtracé voortvarend ter hand te nemen (bijlagen 6). 
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Essentie / samenvatting: 
Met het voorliggende voorontwerpinpassingsplan (bijlage 2) wordt uitvoering gegeven aan uw 
besluiten van 26 april 2010 en 13 december 2010. 
 
Het voorontwerpinpassingsplan wordt, zoals wettelijk geregeld is, aangeboden aan betrokken 
instanties. Besloten is om het voorontwerpinpassingsplan ook voor inspraak ter inzage te leggen voor 
derden. Dit verschaft meer duidelijkheid naar belanghebbenden. Gedurende de inspraakperiode zullen 
een informatieavond (16 maart) en een hoorzitting worden gehouden (21 maart). Aan de hand van het 
voorontwerpinpassingsplan wordt dan ook het gesprek met derden aangegaan. 
 
Voor sommige aspecten dient nader onderzoek te worden verricht. Dit gebeurt voorafgaand aan de 
vaststelling van het ontwerpinpassingsplan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een nieuwe verbindingsweg tussen de kern Houten en de A12.  
 

Financiële consequenties 
De kosten die de provincie maakt voor het opstellen van de Milieueffectrapportage en het 
Inpassingsplan zullen in mindering worden gebracht op de provinciale bijdrage van € 6,8 mio. Die 
kosten zijn globaal geraamd op € 200.000,-. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Zie bijlage 1 
 

Concreet voorliggend voorstel aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij willen u uitnodigen voor de informatieavond van 16 maart 
Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan de hoorzitting van 21 maart 
Wij willen u de gelegenheid geven om met ons college te overleggen over deze brief en dit 
inpassingsplan in uw commissievergadering van 4 april 2011 (commissie RGW met uitnodiging van 
MME). 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1:  Inhoudelijke toelichting van deze statenbrief 
Bijlage 2: Voorontwerpinpassingsplan Verbindingsweg Houten-A12, inclusief de bijbehorende 

bijlagenboek waarin ook het MER zit. 
Bijlage 3:  Statenvoorstel van 16 februari 2010, kenmerk PS2010RGW08  
Bijalge 4: Besluit Provinciale Staten van 26 april 2010, kenmerk PS2010RGW08 
Bijlage 5: Statenvoorstel van 16 november 2010, kenmerk PS2010MME17  
Bijlage 6: Besluit Provinciale Staten van 13 december 2011, kenmerk PS2010MME17 

 
Het voorontwerpinpassingsplan en het bijbehorende bijlagenboek liggen ter inzage bij de Statengriffie.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De plaatsvervangend secretaris, drs. K. Wisotzky MBA 


