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Over dit voorstel is in de commissie uitgebreid gediscussieerd, mede naar aanleiding van de inbreng 
van de insprekers. Hoofdlijnen van discussie waren: 

 Moet de verbreding van de Rondweg Veenendaal Oost niet integraal worden bekeken met de 
verbreding  van de Rijnbrug en het kruispunt Agterberg en, als je dat doet, creëer je dan geen 
snelle verbinding A12-A15 met alle aanzuigende werking van dien? 

 Is het mogelijk om te kiezen voor lagere snelheden dan 80 km/uur? 

 Is er voldoende dekking voor alle onderdelen van het voorstel? Hoe zit het met de financiering 
van het geheel als de Raad niet instemt? Is de 50/50-kostenverdeling provincie-gemeente een 
vaststaand feit?  

 Kan er beter zicht op de kosten versus baten gegeven worden? 

 Zijn er kansen op het project te versnellen en eerder klaar te zijn dan de nu aangegeven 10 
jaar? 

 Hoe groot zijn de nadelige effecten op milieu en leefbaarheid van de gekozen variant? 

 Waarom is de 0+-variant niet meegenomen en waarom noemt Sweco de 2x2 noodzakelijk? 
 
De gedeputeerde gaf aan dat er recentelijk overleg met de gemeente Veenendaal is geweest, wat 
heeft geleid tot het aanvullende memorandum. Qua kosten is het zo dat de provincie de 
maaiveldvariant bekostigt, inclusief de wettelijke leefbaarheidsmaatregelen. De extra kosten 
verbonden met de verdiepte ligging zijn bovenwettelijk en worden 50/50 door provincie en gemeente 
gedragen. Alles op alles zal worden gezet om de termijn van 10 jaar te verkorten. De 0+-variant biedt 
onvoldoende capaciteit, waardoor uitgekomen wordt op een volledige 2x2-variant. Planning, kosten 
milieu- en leefbaarheidsaspecten zullen in het in december voor te leggen eindvoorstel inzichtelijk 
worden gemaakt. Ook zal er een kosten/baten-analyse worden gemaakt en zal er worden 
teruggekomen op de vraag over lagere snelheden.  
 
De commissie stelt voor dit in PS van 9 juli 2018 als normaal debat te behandelen. 
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