MEMORANDUM

DATUM

22-6-2018

AAN

Commissie MME

VAN

Gedeputeerde D.D. Straat

DOORKIESNUMMER
ONDERWERP

Aanvullende informatie statenvoorstel Rondweg Veenendaal Oost

Geachte leden van de commissie MME,
Bij deze stuur ik u een aanvullend memo, omdat ik merk dat er verwarring is ontstaan naar aanleiding van het
statenvoorstel over de Rondweg Veenendaal Oost. Helaas zijn er aan de voorkant in de communicatie dingen
niet goed gegaan, zoals de afstemming met de gemeente Veenendaal over het definitieve voorstel. Om de
verwarring weg te nemen heb ik, samen met de Commissaris van de Koning, deze week een gesprek gehad met
de wethouder en de burgemeester van Veenendaal. In dit memo wil ik de inhoud van dit gesprek met u delen, om
helderheid te geven voorafgaand aan uw vergadering over het voorstel. Ik zal een aantal onderwerpen
langslopen die spelen bij de gemeente Veenendaal.
Geldverdeling
In het eerste punt in het voorgestelde financiële kader in het statenvoorstel staat dat de provincie de
verantwoordelijkheid neemt voor de ‘maaiveldvariant’, de variant die op zichzelf het doorstromingsprobleem zou
kunnen oplossen. Verderop staat dat de provincie uitgaat van een bijdrage van 2 miljoen van de gemeente
Veenendaal voor de wettelijke leefbaarheidsmaatregelen, dat de provincie daar ook 2 miljoen voor wil bijleggen
en dat het voorstel is om het restbedrag (zodra dat concreet is) gelijk te verdelen over de gemeente en de
provincie.
Dit onderwerp is in het gesprek uitgebreid aan de orde geweest en blijkt niet haalbaar. De gemeente heeft ons
duidelijk gemaakt dat de 2 miljoen bedoeld zijn voor bovenwettelijke leefbaarheidsmaatregelen, zoals de
verdiepte ligging van het kruispunt met de prins Clauslaan en dat ze niet zullen bijdragen aan de wettelijke
maatregelen die bij de maaiveldvariant horen. Dit aangezien wij zelf hebben aangegeven voor de maaiveldvariant
onze verantwoordelijkheid zullen nemen. Ik heb aangegeven dit standpunt te begrijpen en inderdaad mijn
verantwoordelijkheid te willen nemen voor de maaiveldvariant, inclusief wettelijke maatregelen die daarbij horen.
Dit zal dan ook mijn uitgangspunt zijn in de verdere overleggen.
De gereserveerde 2 miljoen van de gemeente is een eerste aanzet voor de financiering voor de ongelijkvloerse
kruising van de Prins Clauslaan. Wat betreft dit punt blijft mijn voorstel om de meerkosten gelijk te verdelen
tussen de gemeente en de provincie. De wethouder begrijpt dit ook als provinciaal voorstel en is bereid in het
vervolgproces in gesprek te gaan met zijn raad, waar definitieve besluitvorming over de rest van het bedrag zal
moeten plaatsvinden. Net zoals ik nog met u in gesprek moet over ons aandeel. U kunt het definitieve ontwerp
met dekkingsvoorstel zoals aangegeven in december verwachten, ter behandeling in uw vergadering in januari.
Ons besluitvormingsproces wordt afgestemd op het besluitvormingsproces bij de gemeente.
Snelheid
De gemeente heeft in een eerder stadium al aangegeven dat ze voorkeur hebben voor een snelheidsverlaging
naar 70 km/u op de Rondweg Oost. Ik heb toen toegezegd dat dat niet makkelijk is (70 km/u is immers een
snelheid die alleen binnen de bebouwde kom gereden wordt), maar dat ik de mogelijkheden en meerwaarde wil
onderzoeken. De gemeente is teleurgesteld dat ze dat niet in het voorliggend statenvoorstel teruglezen. Ik heb ze
aangegeven, en dat wil ik hierbij ook naar u vastleggen, dat ik nu uitga van 80 km/u volgens het huidige beleid,

maar dat ik ook zie dat het hier en daar krap is. Ik zal daarom in de verdere uitwerking kijken of een lagere
snelheid op een deel of op het hele traject kan bijdragen aan een betere inpassing.
Termijn tot aanleg
Op dit moment staat er in het statenvoorstel een ruwe schatting van de termijn die we nog nodig hebben tot we
kunnen starten met de aanleg van 10 jaar. De gemeente is hiervan geschrokken en heeft aangegeven dit wel erg
lang te vinden duren. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een gedetailleerde planning van alle
processen. Hierbij houden we wel rekening met bezwaar en beroepsprocedures, waardoor het soms langer duurt
dan we zouden willen. Daarnaast hebben alle benodigde onderzoeken tijd nodig. Echter gaan we ervan uit dat
het ruim binnen de tien jaar zal uitkomen. Van het voorstel wat in december naar u toekomt zal de definitief
uitgewerkte planning onderdeel uitmaken. Wij stellen deze op samen met de gemeente.
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