
Geachte Leden van de Provinciale Staten van Utrecht, 
 
Zoals u bekend is, speelt in Amersfoort inmiddels de vraag of de subsidie Randstadspoor - als 
bijdrage voor het geheel uit subsidies bestaande budget van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort 
- is verlopen. Na aanleiding van ons bericht hierover is een reactie van het College van B&W van 
Amersfoort gekomen. Hierin stelt het College: “Het Rijk heeft eerder bepaald dat een voorwaarde 
voor voltooiing binnen een bepaalde periode niet mag (zie Decembercirculaire 2019 Provinciefonds, 
p.12). De voorwaarde waar SGLA naar verwijst bestaat daarmee niet. Uiteraard is door het college 
tijdig aan de provincie gemeld dat het project Westelijke Ontsluiting een vertraging had opgelopen 
en is uitstel aangevraagd. Hierop is door de Provincie positief gereageerd en verwacht wordt dat dit 
formele akkoord hierop nog deze maand wordt ontvangen.” 
 
In onze brief leggen wij uit waarom deze stellingname ons inziens niet klopt en aangezien het College 
om uitstel vraagt, constateren wij, dat het College dat zelf ook beseft. Er zijn inmiddels diverse 
Statenvragen gesteld en er zal opnieuw besloten moeten worden of dit geld beschikbaar wordt 
gesteld aan Amersfoort. Het is dus aan u de keuze of u vindt dat het gepast is nogmaals 4 miljoen te 
verstrekken aan een nodeloze weg in Amersfoort waar de stad zelf geen cent aan wil bijdragen of dat 
er nuttiger zaken mee te financieren zijn. 
 
Wij vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben. 
 

Met vriendelijke groet 

Peter de Langen 

Voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) 
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Deze e-mail, inclusief eventuele bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor gebruik door de  

geadresseerde(n). Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, mag de informatie  

daarvan niet worden gebruikt of openbaar gemaakt, noch aan derden worden  
verstrekt. Wij verzoeken u om in dat geval direct contact op te nemen met de  

afzender en de e-mail te vernietigen. 

 

This e-mail, including any appendix or appendices, is intended solely for use by the  

addressee(s). If you have received this message in error, the information it contains  

may not be used or disclosed, nor may it be revealed to third parties. In that case,  

please contact the sender immediately and destroy the e-mai 

 

 



 


