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Motie leefbare doorstroming op Rondweg-Oost Veenendaal

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering op 9 juli 2018 voor de bespreking van het statenvoorstel
Rondweg-Oost Veenendaal,

stellen vast dat:
. dit voorstel een oplossing biedt voor de doorstroming van de N233 bij Veenendaal Oost;
. de onderdoorgang bij de Prins Clauslaan al een bijdrage levert aan de leefbaarheid ten opzichte van de

variant zonder onderdoorgang fde'maaiveldvariant');

beseffen dat:
. de gemeenteraad Veenendaal in haar advies Rondweg-Oost Veenendaal van 21 december 2077 een

verzoek doet om de leefbaarheid centraal te stellen bij de verdere uitwerking;
. Gedeputeerde Staten de voortgang in het project willen houden door nu een voorkeursvariant te kiezen

in de vorm van een verbreding van de weg met onderdoorgang bij de Prins Clauslaan;
. Provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal nog tot overeenstemming moeten komen over de

verdere uitwerking en financiering van dit project;

voelen dat:
. er bij bewoners, gemeenteraad en college van Veenendaal een wens is om de kansen op het verbeteren

van de leefbaarheid rondom deze provinciale weg te vergroten;

zien dat:
. er een kans bestaat om de leefbaarheid een extra impuls te geven door uitte gaan van een lagere

ontwerpsnelheid;

willen Gedeputeerde Staten daarom vragen om:
¡ fiì€t een open houding te luisteren naar de wensen van de gemeenteraad Veenendaal met betrekking tot

de leefbaarheid rond de Rondweg-Oost Veenendaal;
. de kansen voor een lagere snelheid van de weg dan B0 kilometer per uur [waaronder 60) op korte

termijn te onderzoeken en in de gesprekken met de gemeente Veenendaal mee te nemen, vanuit het
perspectief van de leefbaarheid rond de Rondweg-Oost Veenendaal;

. de gemeenteraad van Veenendaal en Provinciale Staten Utrecht op de hoogte te houden van de
resultaten van dit onderzoek

. de wensen van de gemeente Veenendaal zwaarwegend mee te nemen bij de verdere uitwerking, ook
waar het gaat om de gewenste ontwerpsnelheid;

en gaan weer verder met de vergadering,
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