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Geachte heer, mevrouw, 

Op 29 januari jl heeft u ons een brief gestuurd waarin u aandacht vraagt voor de verkeerssituatie bij Paleis 
Soestdijk. Wij danken u voor het delen van uw zorgen en ideeën over de verkeerssituatie op de Amsterdamse 
Straatweg en middels deze brief reageren wij op uw schrijven. 

In uw brief geeft u aan dat u van de nieuwe eigenaar van het paleis hebt vernomen dat de provincie de 
mogelijkheden voor herinrichting van de Amsterdamse Straatweg (N221) in onderzoek heeft. Er wordt 
momenteel inderdaad verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van 
paleis Soestdijk, de gemeenten Baarn en Soest en de provincie Utrecht en dient ter onderbouwing van de 
verkeerskundige effecten van de uitbreiding van activiteiten en voorzieningen rondom het paleis. De provincie is 
als wegbeheerder betrokken bij dit onderzoek en zal de uitkomst van dit onderzoek uiteindelijk gebruiken om 
nadere afspraken te maken over de verkeerssituatie. 

U wijst ons op problematiek op het gebied van geluidshinder, het brede wegprofiel en verkeersgedrag 
waaronder te hard rijden. Daarbij verzoekt u ons het wegprofiel bij het paleis te versmallen van 4 rijstroken naar 
2 rijstroken en de maximumsnelheid te verlagen. Wij hebben begrip voor de problematiek die u aankaart. 
Het verkeerskundig onderzoek zal meer inzicht geven in de verkeerskundige effecten van uitbreiding van 
activiteiten en voorzieningen rondom het paleis. Aspecten als toe- danwel afname van verkeersintensiteit 
worden in het verkeerskundig onderzoek betrokken. 
Het paleis gebruikt dit onderzoek ter onderbouwing van het nog op te stellen bestemmingsplan voor Paleis 
Soestdijk. De rapportage van dit onderzoek is naar verwachting in juni 2019 gereed en zal aanleiding zijn voor 
verdere gesprekken tussen paleis Soestdijk en de betrokken overheden over de Amsterdamse Straatweg. Bij 
de beoordeling van resultaten zijn naast leefbaarheid de provinciale doelstellingen op het gebied van 
verkeersveiligheid en doorstroming van belang. 

U geeft aan dat u graag betrokken wilt worden bij dit onderzoek. Wij houden u graag op de hoogte van 
ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse Straatweg en het paleis. Contactpersoon vanuit de werkgroep 
mobiliteit paleis Soestdijk is dhr. R. Mooij van de gemeente Soest. Daarnaast begrijpen wij dat u al goed contact 
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heeft met paleis Soestdijk. Wanneer naar aanleiding van het verkeerskundig onderzoek wordt besloten dat de 
resultaten aanleiding zijn voor verdere planvorming over de Amsterdamse Straatweg zullen wij u zeker 
betrekken. 

Wij hopen u met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven over het lopende onderzoek en de relatie tot 
de Amsterdamse Straatweg. Een afschrift van deze bhef sturen wij naar de gemeenten Baarn en Soest en 
paleis Soestdijk (MeyerBergman Erfgoed Groep). 

Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. C. Schreurs. Zijn 
contactgegevens staan bovenaan deze brief. 

Hoogachtend, 

Namens Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Drs. 	(Dennis) Straat Gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Integraal Gebiedsprogramma 

Afschrift: gemeente Baarn, gemeente Soest, paleis Soestdijk (MeyerBergman Erfgoed Groep) 
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