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Over bet algemeen toonde de commissie zich verheugd dat er nu een integraal plan gemaakt gaat 
worden met aandacht voor autoluwheid en fiets. Wel werd gevraagd waaruit blijkt dat er verbeteringen 
in milieu- en luchtkwaliteit op gaan treden. Ook is de oproep om de uitwerking van de plannen zodanig 
te doen dat er geen situatie ontstaat waarbij een eventuele volledige aansluiting op de A12 in de 
toekomst onmogelijk wordt gemaakt. Voorts was er aandacht voor de bereikbaarheid van Fort 
Vechten met bussen, de consequenties van de bouw van woningen in Odijk-West en de veiligheid 
voor fietsers. 
 
Op financieel vlak waren er vragen hoe dit plan zich verhoudt tot de onttrekking van RUVV-gelden 
t.b.v. de Uithoflijn en tevens hoe de gepresenteerde bedragen optellen tot de genoemde 18 miljoen 
euro. 
 
In antwoord op de vragen gaf de gedeputeerde het volgende aan. Onderzoeken uit 2015 geven meer 
informatie over de milieu- en luchtkwaliteit. Het onderwerp verduurzaming wordt meegenomen in de 
aanbesteding/uitwerking. Ook komt er nog meer info over de bereikbaarheid van Fort Vechten met 
bussen; onderzoeken lopen nog. Dit geldt eveneens voor studies over de effecten van Odijk-West; 
deze worden rond de zomer 2018 verwacht. De aansluiting op de A12 blijft zoals afgesproken. Voor 
de veiligheid van fietsers zal een 0-meting gedaan worden. 
 
De gedeputeerde gaf aan dat de RUVV-gelden geoormerkt zijn voor dit project. Hij zal nog een 
volledig overzicht van geoormerkte RUVV-gelden geven en tevens de vraag van de optelling tot 18 
miljoen euro schriftelijk beantwoorden. 
 
Onder voorbehoud van enkele fracties, werd besloten dat dit vooralsnog een sterstuk kan zijn voor de 
PS-vergadering van 19 maart 2018. 
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