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Amendement “Aanpassing beslispunt 2. bij Statenvoorstel verlengen studiefase 
Programma Toekomst N201”

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 14 april 2021 ter bespreking van het 
Statenvoorstel verlengen studiefase Programma Toekomst N201

Constaterende dat:
 De N201 een zgn. Regionale Verbindingsweg met prioriteit 4 is, wat betekent dat het 

belang van een goede verkeersafwikkeling van de N201 direct na dat van rijkswegen 
komt en belangrijker wordt geacht dan dat van andere provinciale en gemeentelijke 
wegen;

 Provinciale Staten op 18 februari 2019 hebben besloten om voorkeursvariant 
(‘denkrichting’) 3 in fase 2 verder uit te werken. 

Overwegende dat:
 Het uit overwegingen van verkeersveiligheid en leefbaarheid wenselijk is dat de N201 

verkeer overneemt van lokale wegen of provinciale wegen van lagere orde;
 Als er niets wordt gedaan het verkeer op de N201, het grootste doorstromingsknelpunt 

van de provincie, op enig moment stil komt te staan;
 Maatschappelijk draagvlak zeer belangrijk is voor het oplossen van de N201 knelpunten 

en zo óók voor de situatie rond Loenersloot;
 Ten tijde van het besluit over de voorkeursvariant in fase 1 al bekend was dat niet alle 

maatregelen even kosteneffectief zouden zijn, maar variant 3 het beste compromis was 
omwille van de balans tussen enerzijds bereikbaarheid/doorstroming en anderzijds de 
impact op landschappelijke en natuurlijke waarden;

 Het besluit voor variant 3 mede is genomen vanwege het potentieel om met de juiste 
bouwstenen de balans tussen kosten en baten te optimaliseren.

Besluiten:

Het besluit bij beslispunt 2. in het ontwerp-besluit als volgt aan te passen:

De woorden ‘kosten effectiever en kleiner pakket aan maatregelen’ vervangen door ‘groter 
maatschappelijk draagvlak en een geoptimaliseerd pakket aan maatregelen in combinatie 
met de juiste bouwstenen’ en toevoegen de woorden ‘bereikbaarheid en 
verkeersdoorstroming’ na verkeersveiligheid, zodat er komt te staan:

‘De studiefase met één jaar te verlengen ter heroverweging van dit pakket en de 
problematiek om zo te komen tot een groter maatschappelijk draagvlak en een 
geoptimaliseerd pakket aan maatregelen in combinatie met de juiste bouwstenen met een 
nadrukkelijke focus op leefbaarheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
verkeersdoorstroming.’
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