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De commissie heeft uitvoerig het besluit om over tegaan tot het maken van een inpassingsplan 
besproken. Voorafgaand waren er twee insprekers uit de gemeente Bunnik, die bezwaar 
maakten tegen het besluit. 
 
Een aantal fracties gaf al in de commissievergadering aan het besluit te steunen, enkele andere 
gaven aan een definitief oordeel pas in de statenvergadering te geven en een drietal fracties 
sprak zich uit tegen het besluit. 
 
Belangrijke punten in de discussie waren of de alternatieve tracés voldoende onderzocht zijn, 
of er voldoende rekening is gehouden met andere verkeersvraagstukken in de regio (o.a. Zeist, 
Driebergen en Wijk bij Duurstede), en of er sprake is van een provinciaal belang dat een 
inpassingsplan rechtvaardigt.  
 
Over het voldoende onderzocht zijn van alternatieve tracés werd wisselend gedacht. Hierbij 
deed gedeputeerde de heer van Lunteren de toezegging dat onderliggende cijfers over 
verkeersbewegingen nog voor de statenvergadering worden toegestuurd en ook nog nadere 
informatie over de N410. 
Op het punt van de vraag of er voldoende rekening wordt gehouden met de andere urgente 
verkeersvraagstukken in de regio deed de gedeputeerde de heer Van Lunteren de toezegging 
dat hij in de commissie MME een visie neerlegt over de relatie tot andere 
verkeersproblematiek in de regio. Fracties brachten dit punt in omdat zij vonden dat 
verschillende gemeenten niet ongelijk behandeld moeten worden qua tempo van oplossing 
van de verkeersproblemen. 
Over het provinciaal belang dat gemoeid is met dit inpassingsplan werd eveneens verschillend 
gedacht. Het ging hierbij met name om de weging van de structuurvisieuitspraak over het 
zoveel mogelijk voorkomen van doorsnijdingen van het landschap. Iedereen onderstreepte het 
belang van dit beleidsuitgangspunt. Meerdere fractiesgaven echter aan dat juist dit geval de 
uitzondering op die regel rechtvaardigt. 
 



Tot slot zegde de gedeputeerde ook toe in commissie MME nog nader de financiën toe te 
lichten. Het gaat hier met name om bestaande budgetten, die voor meerdere projecten gelden, 
en die nu ontvlecht moeten worden vanwege dit besluit. 
 
De commissie is van mening dat met in acht neming van het bovenstaande het statenvoorstel 
rijp is voor beraadslaging in de Staten. 
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