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Onderwerp Statenbrief: Bestuursovereenkomst duurzame bereikbaarheid en mobiliteit IJsselstein 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De gemeente IJsselstein werkt aan de realisatie van het bedrijventerrein De Kroon om ruimte te bieden aan de 
vraag naar bedrijfslocaties en de mogelijkheid te bieden om een groot bedrijf in de kern van IJsselstein uit te 
plaatsen ten behoeve van nieuwe woningbouw. Bedrijventerrein De Kroon is opgenomen in de Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening. Met een grootte van 7 hectare wordt De Kroon gesitueerd tussen de provinciale weg 
N210 en de rijksweg A2 ten zuiden van de afrit A2/IJsselstein. 
 

 
 
Voor deze ontwikkeling is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Kroon’ opgesteld. De gemeente 
heeft Rijkswaterstaat en de provincie gevraagd om op het voorontwerpbestemmingsplan te reageren en zij 
hebben inzake mobiliteit negatief gereageerd. Het voorontwerpbestemmingsplan doorstaat de mobiliteitstoets 



 
  

niet. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente toenadering tot Rijkswaterstaat en de provincie gezocht om tot 
een oplossing te komen. Op dit moment bestaat er op de provinciale weg N210 te IJsselstein in de ochtend- en 
avondspits een doorstromingsknelpunt. Het is nog onduidelijk hoe groot het negatieve effect van de ontwikkeling 
van bedrijventerrein De Kroon op dit knelpunt is en of dit ook een effect heeft op de doorstroming van de A2. 
 
De gemeente erkent, mede door de ontwikkeling van De Kroon, de doorstromingsproblemen en de veranderende 
mobiliteitsopgave voor de toekomst. De gemeente grijpt de ontwikkeling van De Kroon aan als vertrekpunt van de 
nieuwe mobiliteitsopgave en gaat een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan opstellen. Om in de tussenliggende tijd 
verder te kunnen werken aan de ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente het initiatief genomen om samen 
met de provincie de ‘Bestuursovereenkomst duurzame bereikbaarheid en mobiliteit IJsselstein’ op te stellen. 
 
Rijkswaterstaat is actief betrokken bij het opstellen van de bestuursovereenkomst. In dit stadium van het proces 
kunnen in de bestuursovereenkomst nog geen afspraken gemaakt worden over fysieke oplossingen voor het 
knelpunt. Vanwege dit feit heeft Rijkswaterstaat besloten om de bestuursovereenkomst niet te ondertekenen. Zij 
ondersteunt de inhoud wel. De gemeente IJsselstein zal Rijkswaterstaat de bestuursovereenkomst toesturen met 
het verzoek schriftelijk te reageren op de inhoud. Rijkswaterstaat heeft aangegeven positief te zullen reageren. 
 
Essentie / samenvatting: 
Er is sprake van een correlatie in de ruimtelijke opgaven van de provincie en gemeente IJsselstein. Dit zijn de 
ontwikkeling van het bedrijventerreinen (o.a. De Kroon), de woningbouwopgave, het onderzoeken van het 
doorstromingsknelpunt te IJsselstein op de provinciale weg N210 en de mobiliteitsopgave voor de toekomst 
realiseren. Met het tekenen van de bestuursovereenkomst ‘duurzame bereikbaarheid en mobiliteit IJsselstein’ 
worden door de partijen afspraken vastgesteld voor de toekomstige mobiliteitsopgave van IJsselstein die aansluit 
bij het provinciaal beleid. Er wordt ingezet op minder spitsbewegingen per auto, het versterken van het gebruik 
van OV en fiets en gedragsverandering. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst worden/wordt: 

- afspraken vastgelegd voor en onderzoek gedaan naar de toekomstige mobiliteitsopgave van IJsselstein 
die aansluiten bij het provinciaal mobiliteitsbeleid; 

- ingezet op minder spitsbewegingen per auto; 
- ingezet op het verhogen van het gebruik van OV en fiets; 
- ingezet op het uitwerken van de gemeentelijke opgave inzake de ketenmobiliteit en 

knooppuntontwikkeling; 
- actief gestuurd op mobiliteitsgedrag middels het uitvragen van bedrijfsmobiliteitsplannen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen; 
- ingezet op mobiliteitsmanagement (werkgeversaanpak) in het kader van de U15. 

 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In de komende periode wordt het provinciale mobiliteitsonderzoek naar het doorstromingsknelpunt in de N210 
uitgevoerd. De gemeente en Rijkswaterstaat participeren in het onderzoek. De resultaten van het provinciale 
mobiliteitsonderzoek worden eind 2019 verwacht. Gelijktijdig werkt de gemeente verder aan de ruimtelijke 
opgaven en het opstellen van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed 
aan meekoppelkansen en het integraal realiseren en afwegen van de planvorming. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 
 
cc. aan: - College van B&W te IJsselstein 
 - Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Netwerkontwikkeling en Visie 
 


