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DATUM 9-5-2017 

AAN Commissieleden RGW 

VAN Griffie 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP 
 Communiceren statenleden met burgers over inpassingsplan Reconstructie N226       
Hertekop-Schutterhoeflaan incl. fietstunnel  

 

Geachte statenleden, 

 
In de vergadering van de commissie RGW op 27 maart jongstleden heeft u gesproken over de mogelijkheid dat u 

met burgers over het inpassingsplan Reconstructie  N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel met de 

wil gaan communiceren.  

 

GS heeft u in een aparte memo 9 mei jl. geïnformeerd dat er een zeer uitgebreid en langdurige 

variantenstudie ten grondslag ligt aan de door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde 

voorkeursvariant. Over deze voorkeursvariant is ambtelijk met de omwonenden gecommuniceerd. 

Ambtelijk hebben we vernomen dat de reacties van omwonenden op de 2
e
 informatieavond in oktober 2016 

overwegend positief waren maar wel met kritische noot “waarom laat de realisatie zo lang op zich laat 

wachten?”. Opnieuw communiceren met de omwonenden zal het positieve gevoel in de omgeving niet 

vergroten maar eerder doen afnemen. Daarnaast zal de grondverwervingsprocedure hiervan ook 

schadelijke effecten ondervinden. De grondverwerving vormt in tijd het grootste risico binnen dit project. De 

onderhandelingen om de gronden minnelijk te werven lopen nu en verstoring van dit  proces is nu uitermate 

ongewenst.  

 

Daarnaast heeft GS u laten weten dat wij bij Rijkswaterstaat (RWS) verplichtingen hebben om voor 

reconstructie van het knooppunt Hoevelaken deze aansluiting van voldoende capaciteit te voorzien. In de 

bestuursovereenkomst BOK2 Knooppunt Hoevelaken is afgesproken dat de reconstructie van de N226 

Hertekop-Schutterhoeflaan gereed dient te zijn voordat de aannemer van RWS gaat starten (1 januari 

2019). Om deze deadline te halen is in 2016 ambtelijk de afweging gemaakt het project te versnellen door 

de procedure voor vaststelling PIP en aanbestedingsprocedure tegelijk op te starten. Gelet op de 

gunningsfase waarin de provincie nu verkeert, is het noodzakelijk om de projectscope stabiel te houden.  

 

Gelet op bovenstaande punten adviseren wij u om niet wederom te gaan communiceren met de burgers 

over het inpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel. Een dergelijke 

bijeenkomst is zeer risicovol voor het project en planningstechnisch onwenselijk. Mocht u desondanks een 

bijeenkomst willen organiseren, dan adviseren wij u om eind 2017 voor het vaststellen van de definitieve 

PIP een bijeenkomst te organiseren. 

 

 

 


