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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 

Inleiding 

Voor de reconstructie van de N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel is een inpassingsplan in 

procedure zodat deze planologisch mogelijk wordt.  

In verband met de volgende stap in deze procedure hebben wij op 23 mei 2017  besloten: 

1.  In te stemmen met de reactienota voorontwerpinpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan 

 inclusief fietstunnel ; 

2.  Conform artikel 3.8 Wro het ontwerpinpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief 

 fietstunnel, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMR0.9926.IP1703Hertekop-OW01vast te 

 stellen en met ingang van 31 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 

Aanleiding 

Het verkeer op het gedeelte van de N226 tussen de Rijksweg A28 en Leusden Zuid is de afgelopen jaren 

toegenomen als gevolg van de nieuwe wijk Tabaksteeg in Leusden en door de capaciteitsuitbreiding van de 

Rijksweg A28. Om de hiermee gepaard gaande doorstromings- en veiligheidsproblemen te beperken hebben de 

provincie en de gemeente Leusden in het verleden besloten tot het treffen van een aantal maatregelen ter plaatse 

van de N226.  

 

Essentie / samenvatting: 

Deze keus om een inpassingsplan te maken is vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028. Het 

inpassingsplan bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Leusden. Deze gemeente heeft met het 

opstellen van een inpassingsplan ingestemd.  

 

Op 7 maart  2017 hebben wij ingestemd met de inhoud van het voorontwerpinpassingsplan Reconstructie N226 

Hertekop-Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel en besloten daarover het wettelijke vooroverleg ex artikel 3.1.1 

Bro te voeren. Hierover hebben wij u geïnformeerd in de statenbrief van 7 maart jl, nr. 81A768CB. 



 

  

Gelet op de resultaten van het wettelijk gevoerde vooroverleg en de ingediende inspraakreacties hebben wij het 

voorontwerpinpassingsplan op enkele onderdelen aangepast.  

Om het planologisch-juridisch kader te bieden om de voorgenomen ruimtelijke ingrepen te kunnen uitvoeren die 

verband houden met realisatie van de noodzakelijke reconstructie van de N226 Hertekop-Schutterhoeflaan 

inclusief fietstunnel hebben wij nu het ontwerpinpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan 

inclusief fietstunnel opgesteld. 

Dit ontwerpplan ligt met ingang van 31 mei 2017 voor zes weken ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen 

van zienswijzen. Het ontwerp-inpassingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met 

identificatienummer NL.IMRO.9926.IP1703Hertekop-OW01. 

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Planologisch-juridisch mogelijk maken van het uitvoering van de maatregelen om de doorstromings- en 

veiligheidsproblemen op het gedeelte van de N226 tussen de Rijksweg A28 en Leusden Zuid op te lossen.  

 

Financiële consequenties 

Geen. De kosten voor het maken van het inpassingsplan zijn begroot in het project. Het voorliggende besluit is 

niet schadeveroorzakend als bedoeld in artikel 6.1 Wro (planschade).  De vaststelling van het inpassingsplan 

(eind 2017) is dat wel. Naar verwachting is het planschaderisico zeer beperkt. Mocht een verzoek in de toekomst 

worden toegekend, dan zullen deze kosten in eerste instantie ten laste van het project/programma worden 

gebracht. Mochten deze middelen niet toereikend zijn dan kunnen deze kosten ten laste komen van de algemene 

middelen, conform de provinciale planschadeverordening.   

 

Vervolgprocedure/voortgang 

 

23 mei 2017 GS Vrijgeven ontwerpinpassingsplan met mogelijkheid 

indienen zienswijzen. 

1 juni 2017 t/m 12 juli 2017  Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan. 

Een ieder kan gedurende 6 weken een zienswijze  

indienen.   

19 juni 2017 RGW Informeren cie. RGW over ontwerpinpassingsplan 

Augustus/september  2017 RGW Horen gemeenteraad Leusden. 

Augustus/september 2017 RGW Horen bezwaarmakers. 

September/oktober 2017 GS Besluit over concept-statenvoorstel tot vaststellen 

inpassingsplan en Nota van beantwoording 

zienswijzen. 

November 2017 RGW Het ontwerp-statenvoorstel tot vaststellen van het 

inpassingsplan ter behandeling in cie. RGW. 

December 2017  PS Besluit tot vaststelling van het inpassingsplan. 

 

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

