
 

Amersfoort, 12 april 2019 

Betreft: Onderhandelingen en de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort 

 

Aan de Statenleden van GroenLinks, CDA, D66, Partij van de Arbeid en ChristenUnie 

 

Geachte Statenleden, 

In de eerste plaats: gefeliciteerd met uw verkiezing en dank dat u zich de komende jaren gaat 

inzetten voor de inwoners van onze mooie provincie! 

Graag brengt het burgerinitiatief Groen in Amersfoort u, als leden van fracties die gaan 

onderhandelen over een nieuwe coalitie, de laatste stand van zaken onder de aandacht met 

betrekking tot het dossier Westelijke Ontsluiting. Wij hebben vorig jaar reeds een presentatie 

gegeven aan uw voorgangers, waarbij verschillende  partijen expliciet hebben gevraagd naar de 

MKBA-doorrekening van de bewonersvariant in vergelijking met de gemeentevariant. Deze was 

destijds nog niet beschikbaar, maar nu wel. Eerder deze week ontving u dit MKBA-rapport waarin 

Wageningen Economic Research (WEcR) van Wageningen Universiteit Research de gemeentevariant 

heeft vergeleken met de bewonersvariant. Deze bewonersvariant blijkt voor een kwart van de 

kosten vergelijkbare maatschappelijke voordelen te realiseren en heeft dus een substantieel hoger 

maatschappelijk batig saldo. Behalve een besparing van enkele tientallen miljoenen wordt met deze 

variant de kap van nog eens 2300 bomen voorkomen. 1500 bomen zijn helaas reeds gesneuveld, 

maar nu een pas op de plaats zorgt ervoor dat geen verdere, onomkeerbare schade aan het gebied 

wordt toegebracht. 

Eveneens was er veel belangstelling voor de doorstroomcijfers. Ook daar hebben wij nieuwe 

gegevens over die wij hieronder toelichten. Tot slot hebben wij een aantal concrete suggesties hoe u 

deze nieuwe gegevens kunt betrekken bij uw onderhandelingen over een nieuw college van 

Gedeputeerde Staten. 

 

Nieuwe metingen laten zien dat de doorstroming op het bestaande tracé alleen maar verbetert 

De Westelijke Ontsluiting is een voorgestelde nieuwe weg in het zuidwesten van Amersfoort, die 

grotendeels is geprojecteerd op een reeds bestaand tracé en deels westelijk daarvan. De provincie 

Utrecht neemt met 58,8 miljoen euro veruit het grootste deel van het budget van de WO voor haar 

rekening via middelen uit het VERDER-programma. Daarmee is dit een van de grootste projecten in 

het programma waaruit overigens ook investeringen in fietsvoorzieningen en OV mogen worden  

betaald.   

Middelen uit dit budget zijn primair bedoeld om de doorstroming te verbeteren. Dit is 

gekwantificeerd in de zin dat VERDER-gelden moeten zorgen dat een doorstroomsnelheid van meer 

dan 25 km/u in de spits kan worden behaald. Op de bestaande rondweg is de doorstroomsnelheid 

echter substantieel hoger dan 25 km/u.  

Vele honderden metingen van bewoners sinds 2016 alsmede verkeersdata uit de onafhankelijke 

Nationale Databank Wegverkeersgegevens uit de jaren 2017, 2018 en 2019 laten een 



doorstroomsnelheid in de spits zien die tussen de 33 en 36 km/u ligt. En, de doorstroomsnelheid 

neemt de laatste jaren alleen maar toe. Zowel bij het vergelijken van dezelfde maanden in 

verschillende jaren vanuit de NDW-database als bij nieuwe bewonersmetingen is de stijgende trend 

in de doorstroomsnelheid duidelijk waar te nemen. Bewonersmetingen over de hele eerste week 

van april 2019 geven zelfs een snelheid in de spits van 39 km/u:  14 km/u boven de subsidiegrens 

van VERDER.  Door de aanpak van het knooppunt Hoevelaken is de verwachting dat de doorstroming 

verder verbetert, aangezien Rijkswaterstaat als gevolg van ‘Hoevelaken’ op de westelijke rondweg in 

Amersfoort een vermindering van het verkeer van 9% verwacht.  

Er is derhalve op dit moment volstrekt geen doorstromingsprobleem, noch is deze te verwachten. 

Dat heeft niet alleen  te maken met de aanpak van Hoevelaken, maar ook met het feit dat in Soest 

en in het zuidwesten van Amersfoort nauwelijks nog sprake is van groei van het aantal inwoners. De 

groei van Amersfoort is immers geconcentreerd in het noordoosten. 

VERDER-gelden voor deze weg kunnen derhalve veel beter worden ingezet op knelpunten die wel 

door uw partijen breed worden onderschreven en die door stijgende bouwkosten niet of minder 

hoogwaardig kunnen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de Noordelijke Randweg Utrecht. 

 

 

Nut en noodzaak van het project is niet meer getoetst sinds 2013 

De bovenstaande ontwikkeling van de doorstroming zou in het kader van verantwoord omgaan met 

gemeenschapsgeld op zichzelf al voldoende reden moeten zijn om nog eens kritisch te kijken naar de 

subsidieverstrekking voor dit project. Temeer daar de laatste provinciale toetsing plaatsvond in 

2013. Sindsdien is de A28 verbreed, is het ziekenhuis de Lichtenberg verplaatst en is de A1 verbreed. 

Kortom, er hebben in de directe omgeving stevige infrastructurele ingrepen plaatsgevonden die 

duidelijk hun weerslag hebben gehad op verkeersstromen in de omgeving. Gedeputeerde Staten 

hebben zich sindsdien op het standpunt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het bewaken van 

nut en noodzaak bij de gemeente Amersfoort ligt. Anders gezegd: de gemeente Amersfoort, die 



verder geen eigen geld in de weg steekt1, moet zelf aan de bel  trekken bij de provincie als zij denkt 

dat 58,8 miljoen euro subsidie overbodig is. Alsof je kinderen voor Sinterklaas vraagt of ze wel lief 

zijn geweest. Het is dan ook weinig verrassend dat diverse lokale Amersfoortse politici, soms zelfs in 

het openbaar, hebben aangegeven dat het nu beschikbaar zijn van provinciale middelen zwaar 

meeweegt in hun ondersteuning van de WO. 

Daarnaast vond de toetsing in 2013 plaats aan de hand van het verkeersmodel 2011. In dit 

verkeersmodel zijn door onderzoek van bewoners stevige fouten aangetroffen. Zo zijn de 

verkeersstromen rondom het ziekenhuis de Lichtenberg - een absolute verkeersmagneet - niet 

gemeten en zijn afwijkingen van 20-30% geconstateerd in de arbeidsplaatsgegevens van het 

bedrijvengebied Isselt dat een primaire bestemming is van verkeer over het tracé. De gemeente 

meent dat de geconstateerde - en door haar onderschreven - afwijkingen niet relevant zijn 

aangezien het model gekalibreerd is, maar door bewoners geraadpleegde verkeerskundigen geven 

aan dat, bij dermate grote afwijkingen, een kalibratie fouten niet recht kan trekken. We merken op 

dat de gemeente Soest in 2016 heeft besloten het verkeersmodel 2011 niet meer te gebruiken 

vanwege de te hoge groeicijfers in het model 

Daarnaast merken wij op dat de gemeente voor dit tracé sinds 2004 (!) verkeersmodellen 

produceert die elke keer laten zien dat het verkeer, hoewel het bij publicatie van het betreffende 

model nog doorstroomt, enkele jaren later muurvast zal staan. Enkele jaren later produceert men 

weer een nieuw model, dat dan weer zegt dat het autoverkeer over enkele jaren vast zal staan. 

Ondertussen zien wij in de werkelijkheid de doorstroming alleen maar verbeteren. Feit is ook dat als 

je vervolgens het voorspelde verkeer in opeenvolgende verkeersmodellen analyseert, de 

hoeveelheid verkeer steeds opnieuw naar beneden wordt bijgesteld. Kortom, bij elk model komt 

men tot de conclusie dat - ook op termijn - minder verkeer wordt verwacht dan in het vorige model. 

Anders gezegd: met elk nieuw model neemt de noodzaak voor deze weg alleen maar af. Waarom 

dan nu niet opnieuw nut en noodzaak toetsen? 

 

 

                                                           
1 Alleen indirect via haar eerdere bijdrage aan het VERDER-programma 



U kunt andere keuzes maken in deze formatie 

Het dossier rond deze weg is metersdik. Niet zo gek, want hoewel de huidige discussie al bijna een 

decennium loopt, staat de zogenaamde Westtangent al 50 jaar (!) op de Amersfoortse politieke 

agenda. Al die tijd was het een oplossing op zoek naar een vermeend probleem, die 7 jaar geleden 

door lokaal politiek gedeal en door provinciale financiering - zodat niemand in Amersfoort de pijn 

voelde -  mogelijk werd. Het is echter nog steeds een oplossing voor een niet-bestaand probleem, 

die u als provincie 58.8 miljoen euro kost. U heeft in deze formatie een aantal manieren hoe u met 

dit dossier om kunt gaan. Wij geven u een aantal suggesties. Deze zijn niet limitatief en kunnen ook 

worden gecombineerd: 

1. U verschuift geld van autobereikbaarheid naar duurzamere bereikbaarheidsalternatieven en 

schrapt de weg 

2. U kiest voor de bewonersvariant en bespaart enkele tientallen miljoenen en 2300 bomen  

3. U kiest voor een variant waarin slechts ingrepen worden gedaan ten gunste van het 

langzaam verkeer en bespaart enkele tientallen miljoenen en 2300 bomen 

4. U stelt, gezien de huidige uitstekende doorstroming, de aanleg voorlopig uit en monitort 

gedurende enkele jaren hoe de doorstroming zich ontwikkelt en komt in actie als de 

doorstroming toch structureel blijkt te verslechteren. 

5. U toetst aan de hand van uw nieuwe regionale verkeersmodel, speciaal gekalibreerd voor 

het plangebied met verkeerstellingen en gegevensanalyse van het NDW, nogmaals het plan 

op nut en noodzaak 

6. U maakt een overzicht van alle ophanden zijnde provinciale verkeersprojecten, met 

verwachte kosten en opbrengsten, prioriteert die op nut en noodzaak en verschuift gelden 

naar projecten met een hogere prioriteit. 

Binnenkort hopen wij alle PS-fracties een presentatie te kunnen geven, met de meest recente 

ontwikkelingen in dit dossier. Uiteraard zijn wij ook bereid u persoonlijk bij te praten of van nadere 

informatie te voorzien.  

Wij wensen u veel wijsheid toe in deze formatieperiode. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting Groen in Amersfoort 

Christian van Barneveld, voorzitter 

 


