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Onderwerp Statenbrief: Scenario’s voor fietsverbinding Zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein heeft op verzoek van de gemeenteraad van 
Nieuwegein scenario’s laten onderzoeken ter verbetering van de doorgaande fietsroute over de provinciale 
parallelweg van de N408. Het betreffen scenario’s die de doorstroming van de fietsers over de nieuwe zuidelijke 
ontsluitingsweg Liesbosch ter hoogte van de Biezenwade kunnen verbeteren. Het quickscan rapport Scenario’s 
voor fietsverbinding Zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch van Witteveen + Bos treft u hierbij aan. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 12 mei 2015 heeft het College van Gedeputeerde Staten de provinciale kaders voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Laagraven en De Liesbosch vastgesteld. Met deze kaders kan de economische activiteit op het 
bedrijventerrein worden uitgebreid, onder de voorwaarde dat de verkeersafwikkeling van het autoverkeer op de 
N408 niet verslechterd en de verkeersveiligheid voor fietsers op de Ravensewetering wordt verbeterd. Op kosten 
van de initiatiefnemers (o.l.v. Laagraven Investments) worden extra afslagen op de N408 toegestaan en wordt 
een fietspad op de Ravensewetering aangelegd.  
Op 15 januari 2018 heeft de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie naar aanleiding van een inspraakreactie 
van de Fietsersbond, afd. Nieuwegein gesproken over dit onderwerp. De Fietsersbond voerde actie tegen de 
nieuw geplande zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch (Biezenwade), omdat deze extra afslag tot oponthoud voor 
doorgaande fietsers op de parallelweg N408 leidt. In de commissievergadering zijn geen verdere toezeggingen 
gedaan.  
De gemeente Nieuwegein stelde op verzoek van initiatiefnemers (o.l.v. Laagraven Investments) een 
bestemmingsplan op. Bij behandeling van het bestemmingsplan “Ravenswade e.o.” op 22 februari 2018, heeft de 
gemeenteraad van Nieuwegein een motie ingediend. In de aangenomen motie heeft de raad het college van 
Burgemeester en Wethouders verzocht om verschillende scenario's met de daarbij behorende begroting en 
financieringsmogelijkheden voor een doorgaande fietsverbinding uit te werken. Overweging hierbij was o.a. dat 
een oversteekplaats over de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg met een VRI nadelig is voor fietsers (die moeten 
wachten voor auto's) én auto's (die moeten wachten voor andere auto's en voor fietsers).  
 
  



 
  

Essentie / samenvatting: 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein heeft - ter uitvoering van de motie van 22 februari 
2018 - een quick scan door Witteveen + Bos laten uitvoeren. In deze quick scan zijn verbeteringen op 3 locaties 
beschouwd, bestaande uit 6 varianten, afgezet tegen de nulvariant. De nulvariant is de situatie zoals deze 
momenteel wordt aangelegd en betreft een gelijkvloerse kruising met VRI installatie. De eerste locatie betreft de 
oversteek van de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg zelf met drie varianten aan ongelijkvloerse kruisingen. De 
tweede onderzochte locatie is een doorsnijding van het terrein Biezenwade vanwaar fietsers middels een 
gelijkvloerse kruising de oversteek kunnen maken. En de derde onderzochte locatie is een omleiding van fietsers 
via de Nieuwe Heemsteedsebrug - Heemsteedseweg – Koppeldijk waarbij fietsers de N409 ofwel gelijkvloers 
ofwel ongelijkvloers kunnen oversteken. De varianten zijn getoetst op de 5 hoofdeisen voor fietsverkeer en op 
reistijdbaten voor fietsverkeer, inpassing algemeen, grond derden, kabels en leidingen, groen, water, constructie, 
fasering, doorlooptijd en kosten. In het rapport is geen voorkeur voor een variant opgenomen. Het rapport is op 
14 maart 2019 door het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens 
een raadsinformatieavond. Op 1 april 2019 hebben wij dit rapport ontvangen. Op 1 april 2019 is er ook in een 
extra raadsvergadering door de gemeenteraad een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aangenomen waarin 
de gemeenteraad “het College van Gedeputeerde Staten verzoekt om geld te reserveren voor (mede) financiering 
voor een variant waarbij voorlopig wordt uitgegaan van variant 2B”. Deze vraag is nog niet aan het college van 
Gedeputeerde Staten voorgelegd. Wanneer nieuwe maatregelen nodig zijn, zijn nieuwe investeringsafspraken 
nodig. De initiatiefnemers hebben aan de kaders die de provincie (en gemeente) hebben meegegeven voldaan 
en de maatregelen die hiervoor nodig waren bekostigd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Goede verkeersafwikkeling van het autoverkeer op de N408 en verbetering van de verkeersveiligheid voor 
fietsers op de Ravensewetering bij de ruimtelijke ontwikkeling van Laagraven en De Liesbosch. 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch (Biezenwade) is op 8 april 2019 geopend voor fietsverkeer. Naar 
verwachting zal de hele aansluiting aan het einde van 2019 worden opgeleverd en worden opengesteld voor 
gemotoriseerd verkeer. Gdeputeerde Straat en wethouder Eggengoor van Nieuwegein hebben op 23 januari 
2019 afgesproken om de situatie gedurende een jaar te laten monitoren om te bezien of nadere stappen nodig 
zijn om de doorstroming voor de fietsers te verbeteren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het rapport “Scenario’s voor fietsverbinding Zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch” van 
Witteveen + Bos zoals deze door gemeente Nieuwegein aan ons is verzonden. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


