
Rondvraag Commissie M&M 19 oktober 2022 
 

Bij agendapunt 7 van de cie. M&M van 19 oktober a.s heb ik bij de rondvraag de volgende vragen 
over de bijgevoegde aangenomen motie van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug:  
1. Is er al contact met het College van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug? 
2. Deelt u de mening dat de huidige situatie voor fietsers bij de Donderbergrotonde onacceptabel is? 
2. Welke mogelijkheden ziet u om aanvullend onderzoek te doen om een einde te maken aan de 
onveilige situatie voor fietsers op de Donderbergrotonde? 
 
 
Met vriendlelijke groeten, 
 
Erwin Kamp 
Statenfractie D66 Provincie Utrecht 



 

 
 

 

Motie Donderbergrotonde: waar een wil is, is een veilige weg 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 29 september 2022, 

Constaterende dat: 

- Al zo´n vijftien jaar wordt gesproken over het veiliger maken van de Donderbergrotonde in 

Leersum; 

- Een turborotonde met fietstunnel de afgelopen jaren verder onderzocht is, maar de 

provincie Utrecht in een statenbrief d.d. 31-05-2022 aangeeft dat dit teveel ruimtelijke 

consequenties heeft en deze oplossing daarom niet gaat uitvoeren. 

Overwegende dat:  

- Van een verkeersonveilige situatie voor met name fietsers en een niet optimale 

doorstroming nog altijd onverminderd sprake is; 

- De gemeente en provincie steeds hebben gezegd deze situatie aan te gaan pakken; 

- De gemeente Utrechtse Heuvelrug niet bestuurlijk is betrokken geweest bij het besluit van 

de provincie om te stoppen met verder onderzoek en vinden van oplossingen; 

- dat door de provincie genoemde onaanvaardbare ruimtelijke consequenties opgelost kunnen 

worden dan wel door middel van alternatieven in een oplossing voorzien kan worden; 

- Waar een wil is, een veilige weg mogelijk is. 

 

Is van mening dat het voortduren van de huidige onveilige situatie voor fietsers bij de 

donderbergrotonde onacceptabel is. 

 

En draagt het college op bij de provincie aan te dringen op een structurele oplossing voor de 

Donderbergrotonde. 

 

Gijsbert Doornenbal SGP 

Judith van Roy VVD 
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