
Motie 103 Creatief kijken naar Donderbergrotonde  

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2022; 

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Programmabegroting 2023; 

constaterende dat:  

• de verbetering van de doorstroming én de verkeersveiligheid van het kruispunt N226-N225
(beter bekend als Donderbergrotonde) al langere tijd aandacht heeft;

• de werkgroep Donderbergrotonde van het Dorpsnetwerk Leersum een dringend appèl heeft
gedaan op de provincie, om de verkeersveiligheid van de rotonde te verbeteren

• de afgelopen 4 weken 5 aanrijdingen zijn geweest onder meer met fietsers

• de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug in de motie, ingediend door SGP, VVD, BVH
Lokaal, CDA en OPEN, stelt dat het voortduren van de huidige situatie onacceptabel is en
aandringt op een structurele oplossing;

• in de omgeving van de rotonde verschillende alternatieven zijn aangedragen waar, naar het
gevoelen van de indieners, onvoldoende serieus naar is gekeken;

overwegende dat: 

• voor ons uitgangspunt is dat de situatie op de Donderbergrotonde op dit moment
onaanvaardbaar is qua doorstroming en verkeersveiligheid;

• onvoldoende creatief is gekeken naar dingen die wel mogelijk zijn;

• het dorp Leersum appelleert aan de verkiezingsbelofte van alle daar aanwezige partijen in de
campagne van 2019;

verzoekt GS: 
- in samenwerking met bewoners en gemeente te bekijken welke maatregelen genomen

kunnen worden om de veiligheid op de korte en lange termijn te verbeteren;
- zelf te onderzoeken of de veiligheid op de rotonde op korte termijn verbeterd kan worden,

door de verkeersstromen van fietsers op andere wijze te reguleren en de infrastructuur op
de rotonde aan te passen;

- tevens vervolgonderzoek te doen naar een definitieve oplossing voor deze rotonde;
- op basis hiervan met een voorstel naar de Staten te komen om alsnog met een goede en

creatieve definitieve oplossing te komen.

En gaan over tot de orde van de dag. 
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