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Onderwerp 

Subsidie voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op 11 maart 2019 ontving de Randstedelijke Rekenkamer van de Stichting Groen in Amersfoort namens 

een aantal vertegenwoordigingen een uitgebreid onderbouwd verzoek om onderzoek te doen naar de 

besteding van 58,8 miljoen euro subsidie voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort in het kader 

van het mobiliteitsprogramma VERDER van de provincie Utrecht.  

  

Alvorens daarover een beslissing te nemen wil ik u vragen te reflecteren op de conclusies van de 

indieners van het verzoek, te weten: 

 

Conclusie 1 

De subsidiegrond van VERDER was verbetering van de doorstroming, waarbij deze minimaal 25 km/u 

moest worden (50% van de ontwerpsnelheid van de weg van 50 km/u). Wij [de indieners van het verzoek, 

RR] constateren dat die doorstroming nu substantieel hoger is en ook voor de toekomst geen gevaar 

loopt. Zo nodig, kan de bestaande weg met beperkte financiële middelen worden geoptimaliseerd. 

Realisering van een nieuwe Westelijke Ontsluiting is onnodig. Het verlenen van een subsidie van 58,8 

miljoen voor aanleg van deze weg is daarmee niet doeltreffend.  

  

Conclusie 2 

Doordat de gemeente Amersfoort ondanks alle beschikbare nieuwe informatie en ondanks de MKBA uit 

2019 toch haar (vier keer zo dure) variant wil uitvoeren, wordt niet doelmatig met overheidssubsidie 

omgegaan. Tevens is de economische uitvoerbaarheid van dit wegproject dusdanig onzeker, dat elke 

uitgave die hier nog aan wordt besteed als ondoelmatig zou kunnen worden bestempeld. 
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Conclusie 3 

Doordat de gemeente Amersfoort de tunnel onder de spoorweg én het fietsviaduct financiert uit de 

provinciale VERDER-gelden, terwijl die gelden daarvoor niet zijn bedoeld, maakt de gemeente ten 

onrechte gebruik van deze subsidie. Dit is in strijd met het rechtmatigheidsbeginsel. 

  

Ik verzoek u om aan te geven: 

1. In welke mate u deze conclusies herkent en onderschrijft? 

2. Zo nee, waarom niet. 

  

Uw reactie zie ik graag binnen vier weken, dus uiterlijk 12 april 2019 tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

 

bestuurder/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 

 




