
Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht    Loenen aan de Vecht, 2 maart 2022 

t.a.v. de heer A.J. Schaddelee 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

 

Onderwerp: formele klacht 

Betreft: ambtelijke sturing klankbordgroep N402 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Bij dezen willen wij melding maken van ongehoorde ambtelijke sturing in de voorgenomen wegaanpassingen 

m.b.t. de verkeersveiligheid van de N402 tussen de gemeente Loenen aan de Vecht en de N201. Dit naar 

aanleiding van een ernstig verkeersongeluk en een rechterlijke uitspraak waarin omwonenden rond  het 

onderhavige wegdeel inzake onvoldoende verkeersveiligheid in het gelijk werden gesteld.  

 

De gespreksleider, , tevens plan voorbereider, moest de klankbordgroep op maandag 

28 februari  mededelen dat eerdere toezeggingen door collega ambtenaren van de tafel waren geveegd en 

bood hiervoor zijn excuses aan. Tevens melde hij dat de verantwoordelijke collega geen behoefte had zijn 

motivatie aan hem en ons nader toe te lichten, erger nog, deze was al geruime tijd onvindbaar voor een 

nader gesprek. 

De klankbordgroep staat dus met lege handen te onderhandelen zonder enige inbreng, het besluit van de 

reconstructie staat namelijk al vast en dat bestrijden wij, desnoods in een beroepsprocedure. 

 

De klankbordgroep voelt zich geschoffeerd door deze gang van zaken en doet een beroep op u deze zaak 

grondig uit te zoeken omdat wij van mening zijn dat er onderliggende belangen een rol spelen die niet 

gecommuniceerd worden. 

Wij hebben  dan ook terstond verzocht te rapporteren dat de klankbordgroep unaniem niet 

akkoord kan gaan met het voorliggende plan omdat dit nog grotere risico´s voor de fietsende jeugd oplevert 

dan de oorspronkelijke wegindeling: er is evident sprake van ambtelijke dwaling. 

Het betreft het opheffen van een compleet  fietspad waardoor er geforceerd zeer gevaarlijke oversteken 

ontstaan die fietsers (m.n. bij sportpark de heul)  voorheen kon vermijden. 

 

N.a.v. uw recente bevindingen (motie van wantrouwen, januari jl.) dat uw ambtenaren hun eigen positie 

belangrijker vinden dan die van de politieke verantwoordelijke ben ik persoonlijk van mening dat het 

autonome bewind bij GS nog steeds niet voldoende is aangepakt en de politiek op dit interne wanbeleid  

onterecht wordt afgerekend. 

 

Om concreet te zijn, wij verzoeken u met  in gesprek te gaan die u uitstekend kan informeren 

over de situatie en wij nodigen u uit persoonlijk aanwezig te zijn bij de eerstvolgende klankbord vergadering, 

waarvan we mogen aannemen dat deze fysiek plaats kan vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 




