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Titel : Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht-Bunnik
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Tijdens een vooroverleg met een aantal betrokken partijen, de gemeente Bunnik, de gemeente 
Utrecht, het Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen, de Vrienden van Amelisweerd en het museum Oud 
Amelisweerd, was reeds veel informatie uitgewisseld over de goede punten uit het voorstel, maar ook 
over de bezwaren die er bij deze partijen zijn. Deze bezwaren spitsen zich toe op het fietspad aan de 
noordzijde. Daar worden nut- en noodzaak van betwijfeld. Bovendien betekent dit een aantasting van 
de landgoederen en het verdwijnen van een groot aantal (monumentale) bomen. Ook kan het ter 
hoogte van een aantal erftoegangen toch leiden tot plekken waar overgestoken gaat worden.

Primair geldt dat zowel externen als commissieleden van mening zijn dat er iets moet gebeuren aan 
de veiligheidssituatie van de N411. Het is dan ook goed dat er een voorstel ligt, echter op inhoud zijn 
er de nodige opmerkingen. Ook een deel van de commissie is niet overtuigd van het nut van het 
fietspad aan de noordzijde en heeft aarzelingen met betrekking tot  de impact die dat fietspad heeft. 
Daarnaast is er discussie over het snelheidsregime op de weg en de mogelijkheid om de weg al dan 
niet af te waarderen, een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen en de weg conform in te richten. 
Ter hoogte van restaurant Vroeg komen allerlei oplossingen langs, variërend van stoplichten, 
fietstunnel, rotonde tot ovonde. Bij een eventuele fietstunnel, maar ook bij de route van het fietspad 
aan de noordzijde van de N411, speelt sociale veiligheid een belangrijke rol. Vragen zijn er of de 
afweging van de voorgelegde oplossing, mede gezien de reacties van externen, wel integraal genoeg 
is gebeurd. Op dit punt geeft de gedeputeerde aan dat dit bij uitstek het geval is geweest. Met allerlei 
partijen is overleg geweest en aspecten als veiligheid, landschap, ecologie etc. zijn betrokken bij de 
totstandkoming van het voorstel.

De commissie acht het stuk rijp voor behandeling in PS van 9 februari. Een eventuele extra 
bijeenkomst met Raden van de betrokken gemeenten wordt niet noodzakelijk geacht, aangezien de 
meningen bekend zijn, dan wel via de partijlijnen kunnen worden geïnventariseerd.
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