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Geachte heren Breur en Eggermont,

Toelichting (vragensteller):
Op 5 juli 2022 heeft u schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2020 gesteld
over de plannen van de nieuwe coalitie van Amersfoort om (een deel van) de plannen voor de Westelijke
Ontsluiting te schrappen.

1. Hoeveel Provinciaal geld is er tot nu toe besteed aan de voorbereidingen voor de Westelijke Ontsluiting
Amersfoort?

Antwoord:
Op basis van de voortgangsrapportages van de gemeente Amersfoort hebben we tot en met 7 december 2021
in totaal € 25.510.273,- aan voorschotten uitgekeerd (voor details: zie vraag 2).

Bij de beantwoording van de volgende vragen maken wij u attent op de actuele bestuurlijke context. Weliswaar
hebben we kennis genomen van het Coalitieakkoord van Amersfoort, maar er heeft in Amersfoort nog geen
formele besluitvorming plaatsgevonden over de Westelijke Ontsluiting. De gemeente heeft nog geen verzoek
tot wijziging of stopzetten van de huidige subsidie ingediend bij de provincie. Ook hebben we als provincie nog
geen kennis genomen van de eerste verkennende onderzoeken vanuit de gemeente. Bestuurlijk zien we de
gesprekken met de gemeente, maar ook met de regio, met vertrouwen tegemoet.

2. Hoeveel bedroeg de (voorgenomen) Provinciale bijdrage aan de weg en wat betekent dit besluit voor die
Provinciale bijdrage? Voor zover deze al aan Amersfoort is toegekend: gaat de Provincie dat deel
terugvorderen en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij hebben in kader van regionaal gemaakte afspraken drie subsidies verleend aan de gemeente Amersfoort:
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Subsidie

VERDER maatregel a40 Westelijke ontsluiting
Amersfoort UV
Beter benutten, MNBB 46 Westelijke ontsluiting
Aanpak spoorkruising Barchman Wuytierslaan, een rijksbijdrage
van het Restbudget Randstadspoor
Totaal

Bedrag Uitgekeerde
beschikking voorschotten
€ 58.815.000 € 21.728.473

€4.202.000 € 3.781.800
€4.140.124

€67.157.124 € 25.510.273

De voorschotten voor de Verder subsidie hebben we op basis van voortgangsrapportages vastgesteld.
De accountant van de gemeente heeft gecontroleerd of aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Daardoor is
het niet aannemelijk dat deze subsidie lager wordt vastgesteld dan de uitgekeerde voorschotten. Van
terugvordering van de voorschotten zal geen sprake zijn.

Het voorschot voor de subsidie Beter Benutten is bij verlening uitgekeerd. Mogelijk wordt deze subsidie wel
lager vastgesteld als blijkt dat niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan. In dat geval moet de gemeente
Amersfoort (een deel van) het voorschot aan ons terugbetalen.

3. Groen Groeit Mee: er zijn zo'n 3.000 bomen gekapt voor de aanleg van de weg. Op welke wijze gaat de
provincie, medeverantwoordelijke voor de kap, bijdragen aan de herbeplanting van ten minste 3000 bomen?

Antwoord:
De gemeente is verantwoordelijk voor de kap en herbeplanting van de bomen. Wij hebben een
toezichthoudende rol in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De gemeente heeft tot nu toe circa 1.500-1.600 bomen gekapt (opgave gemeente). Bij het on hold zetten van
de aanbesteding heeft de gemeente de bomenkap stopgezet. Ook bij een andere invulling van het project met
alleen fietsvoorzieningen is het niet uitgesloten dat er bomen gekapt moeten worden.
De bomen die geveld zijn voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting Amersfoort vallen onder hoofdstuk vier
van de Wet natuurbescherming. De gemeente heeft volgens de regels de velling in 2017 en 2018 gemeld bij
ons. De Wnb schrijft voor dat de gevelde bomen binnen drie jaar ter plaatse herbeplant moeten worden. In het
oorspronkelijke plan kon ongeveer de helft van het aantal bomen niet ter plaatse herbeplant worden. De
gemeente heeft een compensatieverzoek gedaan om deze bomen elders te herbeplanten. Op 17 juli 2017
hebben wij daar een positief besluit over genomen. Dit besluit is later op verzoek van de gemeente nog
gewijzigd. (locatie van de herbeplanting en einddatum)
Wij heffen een toeslag van 50%, omdat op een andere locatie wordt herplant. De gemeente moet hierdoor
extra bomen aanplanten op de compensatielocatie. De gemeente dient de compensatie voor 1 mei 2023 uit te
voeren op een perceel ten westen van Amersfoort (of op de originele locatie herbeplanten als dat bij de
gewijzigde plannen wel mogelijk is).
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In groen de compensatielocatie, 440 are groot.

In het kader van het NNN hebben we nog niet geconstateerd dat er gekapt is langs de Barchman
Wuytierslaan. Het deel zuidelijk van de spoorbaan is geen NNN. De compensatie bestaat uit het verplaatsen
van het nabijgelegen parkeerterrein meer richting de sportvelden. Een ander deel van de compensatie wordt
op dezelfde locatie gerealiseerd als voor de Wnb. Het verplaatsen van het parkeerterrein is inmiddels
gerealiseerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

voorziter,Ckoosers <mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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