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Onderwerp Statenbrief: Voorontwerpinpassingsplan N411 Bunnik 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 

Inleiding 

Op 27 maart 2018 hebben wij besloten: 

1. Het voorontwerpinpassingsplan ‘N411 Bunnik’ vrij te geven voor de inspraak; 

2. Het voorontwerpinpassingsplan gedurende vier weken ter inzage te leggen; 

3. Het voorontwerpinpassingsplan conform artikel 3.1.1 Bro aan de overlegpartners aan te bieden voor 

overleg.  

 

Aanleiding 

De provinciale weg N411 tussen Bunnik en Utrecht is een wegvak waar naar verhouding veel (letsel)ongevallen 

plaatsvinden. De weg behoort tot de meest onveilige van de wegen die de provincie Utrecht in beheer heeft. 

Bovendien heeft de provincie in de loop der jaren diverse klachten gekregen omtrent de verkeersveiligheid op dit 

wegvak (oversteekbaarheid, snelheid op zowel hoofdrijbaan als parallelweg). De (verkeersveiligheids)opgave 

voor de N411 is complex. De N411 is een drukke weg met verkeer dat onderscheiden kan worden naar motief 

(utilitair en recreatief), richting (langsrichting en kruisend) en vervoerwijze (auto, openbaar vervoer, fiets, 

landbouwvoertuigen, voetgangers). Daarnaast ligt de N411 ook in een gebied met waardevolle landschappelijke 

en cultuurhistorische structuren (Landgoed Amelisweerd, monumentale bomenrij langs de N411, Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, Limes).  

 

Voorgeschiedenis 

De provincie is in 2009 begonnen met een verkenning naar (met name infrastructurele) maatregelen die de 

verkeersveiligheid op de N411 verbeteren. Deze verkenning heeft uiteindelijk na afweging van diverse varianten 

geleid tot een voorlopige ontwerp. Dit ontwerp is in het statenvoorstel ‘Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 

Utrecht-Bunnik, PS2015MME01’ verwoord dat op 9 februari 2015 door PS is vastgesteld. Er zijn amendementen 

aangenomen waarbij is bepaald dat er geen noordelijk fietspad mag komen en dat de Achterdijk niet mag worden 

afgesloten. Dit voorlopig ontwerp is in samenspraak met de omgeving uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan.  

Op 31 oktober 2016 heeft PS het ‘Inrichtingsplan N411 Utrecht-Bunnik en het  Realisatieplan Integraal Gebieds-

programma N411’ vastgesteld  inclusief begrotingswijziging.   



 

  

 

Begin 2017 zijn de ingenieursdiensten gegund. Daarna zijn in 2017 de onderzoeken ten behoeve van de 

herinrichting N411 Bunnik-Utrecht uitgevoerd en zijn de contractdocumenten voor het aanbestedingsdossier 

opgesteld.  

 

Essentie / samenvatting: 

De keus om een inpassingsplan te maken voor de reconstructie van de N411 Bunnik is vastgelegd in de 

Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028.  

De herinrichting van het tracé op het grondgebied van de gemeente Utrecht kan uitgevoerd worden binnen de 

kaders van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Herinrichting van het deel van het tracé dat op het 

grondgebied van de gemeente Bunnik ligt, is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Daarom is een 

juridisch planologische aanpassing nodig, teneinde de herinrichting te kunnen realiseren.  

 

Het inpassingsplan moet de volgende maatregelen planologisch mogelijk te maken: 

1. Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek ter vervanging van de 

bestaande aansluitingen Oud-Amelisweerd en Achterdijk en parallelwegoversteek en de inrichting van de 

Brink aan de Achterdijk. 

2. Realisatie Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten (deel van het gebied tussen N411 en 

spoorlijn), inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg. 

 

Het voorliggende voorontwerpinpassingsplan N411 Bunnik betreft de eerste fase om tot een vastgesteld 

inpassingsplan te komen.   

Het wettelijk vooroverleg wordt gestart en het plan ter inzage gelegd voor de wettelijke vooroverlegpartners. Na 

verwerking van de inspraakreacties zal de gemeenteraad van Bunnik worden gehoord. 

 

Er is een communicatieplan gemaakt om over de inhoud, procedure en uitvoering van het gehele project met de 

omwonenden te communiceren. Het Communicatieplan Reconstructie N411 Utrecht-Bunnik is op 4 september 

2017 in cie. MME besproken. Vanaf 2015 is met omwonenden over de reconstructie van de N411 Utrecht-Bunnik 

gecommuniceerd. In april zal er een informatieavond worden georganiseerd om aan belangstellenden de inhoud 

en de procedure van het inpassingsplan toe te lichten. Om de cie. RGW over de inhoud en procedure van het 

inpassingsplan te informeren wordt er op 9 april een informatiebijeenkomst gehouden.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

- een structurele reductie van het aantal dodelijke en gewonde verkeersslachtoffers op de N411; 

- faciliteren recreatiestromen in het gebied Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten; 

- ontsnippering en snellere realisatie Natuurnetwerk Nederland (NNN), 

- beleefbaar maken cultuurhistorie en landschap 

 

Financiële consequenties 

Met het vooroverleg en de ter inzagelegging zijn geen bijzondere kosten gemoeid. De opstelling van het 

inpassingsplan komt ten laste van het verkeersproject herinrichting N411 Utrecht-Bunnik. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

 

20 maart 2018 GS Vrijgeven voorontwerpinpassingsplan. 

5 april-3 mei 2018  

 

 

Terinzagelegging voorontwerpinpassingsplan voor 

een ieder. Gedurende 4 weken kan een ieder (incl. de 

overlegpartners) een inspraakreactie kenbaar maken. 

9 april 2018 RGW Ambtelijke informatiebijeenkomst 

voorontwerpinpassingsplan cie. RGW 

16 april 2018 RGW Informeren cie. RGW voorontwerpinpassingsplan 

Juni 2018 GS Vrijgeven ontwerpinpassingsplan. 

Juni-juli 2018  Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan. 

Een ieder kan gedurende 6 weken een zienswijze  

indienen.   

2 juli 2018  Informeren cie. RGW ontwerpinpassingsplan 

Juli 2018 RGW Horen gemeenteraad en hoorztting ivm zienswijzen 



 

  

 

door cie. RGW. 

September 2018 GS Voornemen vaststelling inpassingsplan PS. 

November 2018  PS Vaststelling inpassingsplan. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 


