
$arìêdffi PROVINCIE :: UTRECHT

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

TEAM

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E-MAILADRES

ONDERWERP

27 oktober2015
8166686E
1 oktober20l5

WEG
Wim van Duinen
3395
Wim.van.du inen@provi ncie-utrecht.nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer R. Dercksen
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geen

Toelichtinq:
De fractie van de PW stelt een aantal vragen met betrekking tot de nog aan te leggen rotonde bij de M.A.
Reinaldaweg (N204) en de Van de Valk Boumanstraat te Linschoten.

1. Kent u de reportage van RTV Utrecht?

Antwoord:
Ja, deze is ons bekend

2. Heeft de provincie de voorgenomen wijziging aan de producenten van navigatiesystemen
doorgegeven? Zo nee, bent u bereid om uit te zoeken hoe deze informatie bij hen terecht is gekomen
en ons daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op navraag blijkt dat TomTom de informatie van de website httos://zoek.officielebekendmakinqen.nl/
heeft gehaald. Hier staan de plannen door de gemeente Montfoort gepubliceerd in het kader van de
lopende bestemmingsplanprocedure. De voorgenomen wijzigingen zijn niet door de provincie aan
TomTom doorgegeven. ln andere navigatiesystemen staat de rotonde niet aangegeven. Wij hebben er
bij TomTom op aangedrongen de foutieve informatie te veruvijderen, ze hebben aangegeven dit bij de
volgende update te herstellen.

3. Begrijpt u dat de bewoners zich bekocht voelen, nu het er op lijkt dat de beslissing al genomen is,
terwijl de zienswijze nog dienen te worden behandeld en hoe gaat u dat geschonden vertrouwen
herstellen, waarbij wij vast mogen venrvijzen naar de titel van het coalitieakkoord: "ln verbinding".
Daarin geeft u hoog op over burgerparticipatie bij de oplossen van veiligheidsproblemen op de
provinciale weg.

Antwoord:
Wij begrijpen dat de informatie in de TomTom heeft gezorgd voor een gevoel van wantrouwen, wat wij
zeer ongelukkig vinden. ln dit traject hebben wij veelvuldig contact met de omwonenden, zowel voor-
als tegenstanders. Na het item op RTV-Utrecht gezien te hebben heeft de gedeputeerde een
vertegenwoordiging van de betrokken omwonenden uitgenodigd om het hier met ze over te hebben.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

PROVINCIE-UTRECHT.NL

Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I 1

17160



De burgemeester van gemeente Montfoort gaat met de gedeputeerde mee. Op het moment van
schrijven heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden.
Daamaast is er nog volop ruimte om de details van de plannen samen uit te werken, inbreng van
omwonenden is hierbij zeer welkom. Na het afronden van de bestemmingsplanprocedure zullen de
omwonenden hiervoor worden uitgenodigd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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