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1. OPENING EN ALGEMEEN  

1.1  Opening 

De voorzitter, mevrouw Dorrestijn, opent de vergadering met een woord van welkom. Deze vergadering is 

een voortzetting van de commissievergadering van 13 juni. De agendapunten die toen wegens tijdgebrek 

niet konden worden behandeld, worden in deze vergadering aan de orde gesteld.   

Voorts deelt zij mede dat de gedeputeerde aan het einde van deze vergadering een vertrouwelijke mede-

deling wil doen.  

 

1.2 Rondvraag 

De heer Bosman deelt mede dat de fractie van de SP ongelukkig is met de afhandeling van het agenda-

punt Syntus in de vorige commissievergadering. Ook de afdeling Leusden van de SP is daar zeer ongeluk-

kig over. In de vergadering liep het agendapunt over Maarsbergen erg uit, o.a. door de vele insprekers en 

de verwerking daarvan. Het laatste agendapunt Syntus moest er nog snel doorgejaagd worden. De gede-

puteerde heeft er alles aan gedaan om dat agendapunt goed af te handelen, maar toch heeft het niet de 

ruimte en de plaats gekregen die het nodig had. De SP vraagt wat hieraan alsnog kan worden gedaan en 

hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.  

 

De heer Schaddelee begrijpt het ongemak van de SP; de ChristenUnie heeft dat ook wel enigszins, terug-

blikkend op de behandeling van genoemd agendapunt. Toch kan dat niet altijd worden voorkomen. Voor 

beide onderwerpen, zowel Maarsbergen als Syntus, waren insprekers aanwezig. Hij beaamt dat er een 

ongemakkelijke situatie ontstond in de afhandeling van het Syntus agendapunt. Wellicht dat er richting 

insprekers excuses kunnen worden aangeboden. 

 



2 
 

De heer IJssennagger heeft wel begrip voor het gevoel van de SP, maar het onderwerp heeft toch de aan-

dacht gekregen die het verdiende. In die zin is hij het niet met de SP eens. Hij gelooft niet dat er meer 

aandacht zou zijn besteed aan Syntus, wanneer dat onderwerp voorafgaand aan het agendapunt Maars-

bergen zou zijn behandeld.   

 

De heer Thonon sluit zich aan bij de heer IJssennagger. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de reactie van de SP. De gang van zaken was vooral voor de insprekers 

een min of meer “genante vertoning”. Dit was een moment dat de provincie dicht bij de burger kon zijn 

en respectvol met de burger  moest omgaan. Uit de mail is gebleken dat betrokkenen dat zo niet hebben 

ervaren. De provincie dient bij zichzelf te rade gaan hoe dergelijke situaties in de toekomst kunnen wor-

den voorkomen.  

 

De voorzitter was zelf niet aanwezig bij de behandeling van het agendapunt Syntus, maar heeft dit wel 

met haar duovoorzitter besproken. De vergadering liep fors uit, maar het komt zelden voor dat er twee 

inspreekonderwerpen achter elkaar plaatsvinden. De mensen uit Maarsbergen kregen de ruimte om hun 

zegje te doen en hun opvattingen aan PS kenbaar te maken. Daardoor kwam het agendapunt Syntus in 

het gedrang. Tegelijkertijd was er een deadline, gelet op de Statenvergadering die na afloop van de com-

missievergadering MME plaatsvond. Ook dat was een uitzonderlijke situatie. Zij begrijpt dat ook commis-

sieleden het een ongemakkelijke situatie vonden, maar in de notulen heeft zij niet gelezen dat commissie-

leden op dat moment bezwaar maakten tegen de gang van zaken. Kennelijk gaat het om een gevoel ach-

teraf. In voorkomende gevallen zal zeker gekeken worden hoe de planning van de agenda op een andere 

manier kan worden gedaan.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof kreeg de mailwisseling onder ogen en vraagt zich af of het zou helpen 

wanneer zij nog een keer met betrokkenen in gesprek gaat. Niet dat de inhoud anders wordt, immers, 

daar zijn reeds de nodige gesprekken over gevoerd, maar wel wil zij nogmaals een toelichting  geven en 

betrokkenen duidelijk informeren over de mogelijkheden van de regiotaxi en buurtbus. Graag wil zij die 

geste doen.  

 

De heer Bosman neemt die geste graag aan. De afdeling Leusden van de SP zal daar blij mee zijn.  

 

2. MOBILITEIT 

2.4 Statenbrief afspraken Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat over het Mobiliteitsplan van de Ge-

meente Utrecht 

Mevrouw d’Hondt begrijpt dat deze brief voortkomt uit de zienswijze van de provincie op het mobiliteits-

plan van de gemeente Utrecht. De PvdA vond die zienswijze wat bijzonder, omdat daarin werd gesteld dat 

het autoluw maken van een stad nadelige gevolgen heeft voor de economie. De PvdA plaatst daar vraag-

tekens bij. Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt tussen de gemeente, de provincie en het rijk. Het is 

een goede zaak dat de provincie zijn regierol pakt in dit geheel. 

In het structurele overleg worden uitsluitend overheidspartijen genoemd. Worden ook overheidspartijen 

bij dat overleg betrokken, mocht daartoe aanleiding bestaan? Zo kan het nodig zijn met bedrijven te over-

leggen wanneer zich bepaalde verkeersknelpunten voordoen. In de brief van Centrum Management 

Utrecht staat dat zij voorstander zijn van een duidelijk onderscheid tussen de voetganger en de fietser. 

Vinden GS dat een interessante gedachte? Het lijkt de PvdA een mooie toevoeging op het mobiliteitsplan. 
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Voorts wordt aangegeven dat het structurele overleg geen financiële consequenties heeft. Echter, wan-

neer er knelpunten zijn en er geld nodig is om die op te lossen, dan is het de vraag wie dat gaat betalen. 

Zijn daar al gedachten over? 

 

De heer IJssennagger leest in het stuk negen keer het woord “doorstroming”. Dat is een goed accent. 

Aangegeven wordt dat de maatregelen een antwoord zijn op de groeiende mobiliteit en ook daar is de 

PVV gelukkig mee. Door alle partijen wordt nu geconstateerd dat die groeiende mobiliteit een feit, is ter-

wijl op andere momenten wordt beweerd dat de mobiliteit zou afnemen. Hij leest dat de zorgpunten be-

trekking hebben op doorstroming op alle wegen, dus de provinciale-, de rijks- en de gemeentelijke wegen. 

Aangegeven wordt dat de gemeente het belang van die punten ook onderschrijft. De PVV is ook gelukkig 

met de insteek dat de doorstroming van alle modaliteiten in balans is en dat partijen weer met elkaar om 

de tafel gaan, mocht het autoverkeer, hulpdiensten of het openbaar vervoer met verminderde doorstro-

ming geconfronteerd worden. Al met al staat de PVV positief tegenover dit mobiliteitsplan van de ge-

meente Utrecht en de afspraken die daarover zijn gemaakt.  

 

De heer Bosman deelt mede dat de SP vasthoudt aan de achterliggende visie met verkeer, zoals de auto, 

openbaar vervoer, de bussen, de trein, eventueel naar de knooppunten en van daaruit verder met open-

baar vervoer. Dat kan zijn richting binnenstad of over de rondweg naar een bestemming aan de buiten-

kant van Utrecht, zonder het centrum of de ster te passeren. De SP vindt wel dat er meer aandacht moet 

worden besteed aan de ontwikkeling van de knooppunten, met name knooppunt Overvecht. Worden die 

knooppunten niet goed ontwikkeld, dan loopt het verkeer in de gehele stad vast. Minder opmerkingen 

heeft zijn fractie over de knooppunten Leidsche Rijn en Uithof. In de brief van het Centrum Management 

Utrecht wordt gesteld dat er, zonder goede bereikbaarheid met de auto en parkeervoorzieningen, minder 

winkelomzet zou worden behaald. De SP meent dat een goede uitvoering van het mobiliteitsplan leidt tot 

een betere bereikbaarheid en dat de winkelomzet zal groeien, zonder groei van het autobezoek.  

 

De heer Van Essen deelt mede dat GroenLinks blij is te lezen dat de provincie, gemeente en RWS afspra-

ken hebben gemaakt over het mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht. Samenwerking tussen deze par-

tijen is cruciaal om de regio en met name de stad Utrecht bereikbaar, gezond en aantrekkelijk te houden. 

Het gaat hier om een gezamenlijke opgave. Het woord ‘doorstroming’ wordt veel gebruikt, maar het 

woord ‘fiets’ wordt in het geheel niet gebruikt. Dat is wat GroenLinks betreft wel een aandachtspunt, 

omdat de door de provincie beoogde modelshift van auto naar fiets en de schaalsprong OV in samenwer-

king met gemeente en RWS tot stand moeten komen. Hij vraagt hoe de fietsbereikbaarheid in het be-

stuurlijk overleg met de gemeente aan de orde is geweest. Naar aanleiding van de brief van het CMU, 

meldt hij een interessante bijeenkomst te hebben bijgewoond in Oudaen. Er werd een onderzoek gepre-

senteerd waarvan de conclusies overigens wat kort door de bocht waren. Overigens was hij daar het eni-

ge aanwezige Statenlid. GroenLinks onderschrijft de conclusies van het CMU niet. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat de provincie blij is dat er in gezamenlijkheid met de ge-

meente Utrecht en RWS procesafspraken zijn gemaakt, naar aanleiding van de zorg van de provincie over 

de consequenties van het verkeersplan Utrecht voor de provinciale wegen en de rijkswegen. Dat laat on-

verlet dat het verkeersplan ook gezamenlijke ambities bevat, zoals de fietsambitie, die nadrukkelijk in het 

coalitieakkoord staat. Er was tot nu toe nog geen onderbouwing van de consequenties van de keuzes van 

de gemeente Utrecht voor de provinciale wegen, maar de provincie wil graag gezamenlijk werken aan een 

goede onderbouwing daarvan. Voorkomen moet worden dat er knelpunten optreden. Zouden zich wel 
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knelpunten voordoen, zoals berekeningen van de provincie Utrecht wel aantonen, dan zijn er afspraken 

gemaakt over de vraag hoe daarmee moet worden omgegaan. Zij vindt het een goede suggestie om ook 

andere partijen aan tafel uit te nodigen, mocht daartoe aanleiding bestaan, en ze bij de uitwerking van de 

procesafspraken te betrekken. Zij zal dat advies zeker ter hand nemen.  

Gevraagd werd naar onderscheid tussen voetganger en fietser, met het oog op de duidelijkheid en de 

veiligheid. Dat zou de gemeente kunnen gaan uitwerken in de plannen. Gevraagd werd naar de financiële 

consequenties. De provincie is verantwoordelijk voor een betrouwbaar openbaar vervoer en dat betekent 

dat de rekening van de consequenties bij de provincie terechtkomen. Met de vervoerder zijn afspraken 

gemaakt over incidentele kosten. Met de gemeente Utrecht is de procesafspraak gemaakt dat extra kos-

ten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen; om die reden zit ook Qbuzz aan tafel. Mocht de gemeen-

te Utrecht toch andere keuzes maken die gevolgen hebben voor de exploitatie, dan gaan partijen op-

nieuw met elkaar aan tafel. De afspraak, dat financiële consequenties aan een partij moeten worden toe-

gewezen, is overigens niet heel hard gemaakt. Wel hebben partijen gezamenlijk geconstateerd dat een 

keuze gevolgen kan hebben voor het langer rijden van busverbindingen en dat er daardoor door de ver-

voerder extra kosten in rekening worden gebracht. Getracht wordt dat zoveel mogelijk te voorkomen.  

Zij zal PS over de voortgang van het proces op de hoogte houden. 

 

De heer Bosman vraagt nogmaals naar de ontwikkeling van het knooppunt Overvecht.  

 

Mevrouw d’Hondt begrijpt dat het uitgangspunt van de provincie wel is dat, wanneer het OV duurder 

wordt door maatregelen van de stad Utrecht, getracht wordt de rekening zoveel mogelijk te verhalen bij 

de gemeente. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof beaamt dat dit inderdaad het streven is, echter, daarover konden geen 

concrete afspraken worden gemaakt. De ontwikkeling van knooppunt Overvecht is een verantwoordelijk-

heid van de gemeente Utrecht. Het gaat hier om keuzes van die gemeente. De provincie onderzoekt ver-

volgens of die keuzes knelpunten veroorzaken op de provinciale wegen. Overigens wil zij wel nagaan hoe 

de gemeente Utrecht daar in staat, maar ze gaat ervan uit dat de heer Bosman daar zelf goede contacten 

voor heeft.  

De heer Bosman wijst op de zorg van de SP dat het gehele plan problemen gaat ondervinden, indien de 

ontwikkeling van één van de geplande knooppunten achterblijft. 

 

De heer Joustra deelt mede dat de VVD op het standpunt staat dat de rekening van Qbuzz, als gevolg van 

maatregelen die door de stad Utrecht zijn genomen, daadwerkelijk bij de stad moeten worden neerge-

legd. Wanneer de stad een probleem veroorzaakt, moet de stad niet meer dienstregelinguren krijgen. 

Wanneer er minder personenvervoer is door maatregelen die de stad treft, dan is dat het probleem van 

de stad en niet van de provincie. Hetzelfde geldt voor congestie in het stadgebied. Zijn eerdere vragen 

gaan niet voor niets over de provinciale wegen. Doorstroming en bereikbaarheid zijn voor de VVD belang-

rijke items. Mocht de stad maatregelen treffen waardoor de provinciale wegen en aansluitingskanten van 

de stad vast komen te zitten, dan is dat een probleem voor de stad en niet voor de provincie.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof onderkent eveneens dat de rekening daar hoort te liggen waar de kosten 

gemaakt zijn: de veroorzaker betaalt. De provincie hanteert dat uitgangspunt ook bij de aanleg van wegen 

c.q. aanpassingen van wegen. Die rekening zal zij ook aan de veroorzakende partij presenteren, maar lie-

ver wil zij knelpunten al aan de voorkant voorkomen. Echter, er is nog geen juridische titel om die kosten 
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daadwerkelijk op een andere partij te kunnen verhalen. De vervoerder zal de rekening bij de provincie 

neerleggen en de provincie moet dat vervolgens trachten te verhalen. Zij heeft de commissie goed ver-

staan en zij zal haar uiterste best doen, mocht de situatie zich voordoen, om de rekening te presenteren 

aan de veroorzaker van de meerkosten.  

 

De heer Van Essen komt terug op de reactie van de VVD en de gedeputeerde. Is het logisch dat de pro-

vincie gaat meebetalen aan het oplossen van knelpunten, wanneer door verbreding van provinciale 

wegen de druk op wegen in de gemeente Utrecht zou toenemen? 

De heer Joustra vindt het moeilijk reageren op deze abstracte casus. Het principiële antwoord op de 

vraag is dat de veroorzaker dient te betalen. 

 

Mevrouw Snijders constateert dat er in het debat steeds wordt gesproken over “de stad en de provincie”. 

Als er een rekening ligt die door de provincie in 26 gemeenten wordt veroorzaakt, dan is moeilijk te ach-

terhalen waardoor de golfbeweging is veroorzaakt: “no man is an island”. Zij verbaast zich over het on-

derscheid dat nu wordt gemaakt, terwijl de geest van de brief juist gericht is op samenwerking. Nu lijkt 

het de kant op de gaan van de stad en de provincie, terwijl er juist procesafspraken over de samenwer-

king en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van partijen zijn gemaakt. 

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof bevestigt dat de insteek zeker samenwerking is; de gemaakte afspraken 

vloeien daar uit voort. Wel moet het gesprek worden gevoerd over gemeenten, die een keuze maken met 

consequenties voor bv. een busverbinding, met extra kosten als gevolg. Vervolgens kan dan zo mogelijk in 

goed overleg worden bepaald wie de rekening gaat betalen. Ook voor andere verkeersopdrachten geldt, 

dat wanneer de doorstroming toeneemt, de provincie zich wel degelijk verantwoordelijk voelt de reke-

ning te betalen. Bij mobiliteit gebeurt dat vaker. 

 

De voorzitter rondt het debat over dit onderwerp af.  

 

2.5 Statenbrief resultaten evaluatie verkeersituatie N421 (tussen Houten en de A12) 

De heer Schaddelee memoreert dat PS zich in 2011 o.a. bezighielden met de besluitvorming over de N421 

en toen ging het over twee elementen. Het ene was dat Houten een extra ontsluiting zou moeten krijgen 

op het de hoofd snelwegennet en het tweede was dat er een oplossing moest komen voor het buitenge-

bied tussen Houten, Bunnik en Odijk. Daar was sprake van verkeersdruk, overvolle wegen en knelpunten 

met fietsers en auto’s met ongelukken als gevolg. Tegen die achtergrond heeft de ChristenUnie met stij-

gende verbazing op pag. 4 gelezen dat “de totale hoeveelheid verkeer op etmaalniveau en het aandeel 

doorgaand verkeer in het buitengebied niet veel hoger of lager is geworden. Dit is overigens ook niet het 

doel van de N421.” De ChristenUnie maakt bezwaar tegen die passage. Nadrukkelijk was dit destijds één 

van de doelstellingen, nl. ontlasting van het buitengebied. Dat is ook de reden dat de ChristenUnie dit 

punt steeds opnieuw aan de orde stelt. Er moet een oplossing komen die recht doet aan de afspraken en 

aan de wensen van de bewoners in het buitengebied. De ChristenUnie vraagt wat de provincie gaat doen, 

en op welke termijn, om het buitengebied te ontlasten. 

Voorts wordt er een rekening van kosten en baten weergegeven. Volgens de ChristenUnie wordt dat 

vooral naar een positieve score toegerekend en is daar wel wat op af te dingen. 

De conclusies op pag. 9 roepen ook vragen op, met name over de gesloten verklaring van de Rijsbrugger-

weg. Dat was nadrukkelijk een verzoek van de bewoners van de Rijsbruggerweg. Uit de evaluatie en de 

tellingen blijkt dat dit door 50% van de mensen genegeerd wordt; de hoeveelheid verkeersbewegingen is 
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met 50% afgenomen. De andere 50% blijft de weg gebruiken en dat betekent dat de gesloten verklaring 

enigszins faalt. Problematisch is dat de 50%, die wel de gesloten verklaring respecteert, gedwongen wordt 

elke dag 1200 meter extra te rijden. Het gaat om 1200 voertuigen. Dagelijks gaat het dan om 1500 kilo-

meter en jaarlijks betekent dat 400.000 kilometer extra omrijden wegens de gesloten verklaring van de 

Rijsbruggerweg: dat is 143 keer de afstand Utrecht-Istanbul. Gestreefd wordt naar een integraal mobili-

teitsplan voor het buitengebied. De ChristenUnie vraagt of de gesloten verklaring kan worden opgeheven.  

Het Utrechts Fietsoverleg kreeg het signaal dat de fietsverbinding onder of over de A12, zoals deze er nu 

is bij Bunnik, door de provincie geschrapt zou gaan worden. Discussie is gaande over de oostelijke ont-

sluiting van Houten op de A12. Komt die ontsluiting er, dan betekent het dat de fietsbrug in de weg staat; 

gaat deze dan verdwijnen? Zo ja, dan is de ChristenUnie daar ongerust over, want dat heeft gevolgen voor 

de doorstroming en de verbetering van de fietsfilevrije route Houten-Bunnik-Utrecht-USP-Bilthoven. Is 

het juist dat er uit die fietsverbinding een belangrijke schakel wordt verwijderd? 

 

De heer Van Essen memoreert dat in de commissievergadering van mei is toegezegd dat alle rapporten 

over de evaluatie verkeersituatie N421 gedeeld zouden worden. Echter, de commissie heeft nu alleen 

maar een memo ontvangen die gedateerd is ná de datum van de commissievergadering in mei. Klopt het 

dat de nadere analyse pas na de commissievergadering van mei is uitgewerkt of zijn er nog andere rap-

porten? In het rapport wordt beredeneerd dat de N421 nu te weinig gebruikt wordt, vooral omdat de 

automobilisten de weg niet weten te vinden. De evaluatie en de eerste brief spreken van persoonlijke 

voorkeuren, gewoontegedrag, beeldvorming e.d. GroenLinks sluit niet uit dat er enige vertraging kan op-

treden in de gedragsverandering van weggebruikers. Echter, als een jaar na openstelling het gebruik van 

de weg half zo laag is als verwacht, dan ligt het toch meer voor de hand dat deze weg minder hard nodig 

was dan al die tijd werd gedacht. Het autoluwe karakter van het buitengebied inclusief de N410 was één 

van de effecten die met de Limesbaan werd beoogd. Ook GroenLinks heeft het belang van het autoluwe 

karakter van het buitengebied in het verleden meermalen benadrukt. Bij de verdere besluitvorming over 

de oostelijke aansluiting dient dit zwaar mee te worden gewogen. Het kan niet zo zijn dat het gebied 

wordt opgezadeld met een lelijke doorsnijding van het landschap met de SALTO-weg terwijl de verkeers-

druk en de verkeersonveiligheid in het buitengebied, op kleine weggetjes zoals de Achterdijk, de Binnen-

weg, N410, even groot blijven als voorheen. De N410 als oostelijke ontsluiting is voor GroenLinks dan ook 

geen optie. GroenLinks legt de volgende vragen aan de gedeputeerde voor: 

 Verwacht zij dat met een oostelijke aansluiting van de N421 het gebied autoluw kan worden ge-

maakt? Zo ja, geldt dat voor een hele aansluiting, of zou dat ook met een halve aansluiting kun-

nen? Hoe ziet zij in het laatste geval de ontsluiting in oostelijke richting? 

 Hoe ziet de besluitvorming over de oostelijke aansluiting er verder uit? 

 Nu is er bij de  kruising van de fietsfilevrije verbinding Houten-Bunnik-Uithof met de A12 een 

soort loopviaduct. Daar was een fietstunnel gepland. Hoe ziet de besluitvorming over die fiets-

verbinding er uit en hoe hangt dat samen met de besluitvorming over de oostelijke ontsluiting? 

Kan de realisatie van de fietsverbinding worden versneld? 

 GroenLinks vraagt of GS op zeer korte termijn kunnen kijken of er verkeersmaatregelen kunnen 

worden genomen die de toename van het doorgaande verkeer in het buitengebied te niet kunnen 

doen, met name als het gaat om de toename van vrachtverkeer. Aandacht vraagt spreker ook 

voor de snelheden. Uit verkeersonderzoek blijkt dat bijna 60% van het gemotoriseerde verkeer de 

toegestane snelheid van 60 km per uur in het buitengebied overschrijdt.  

De heer Van Essen sluit zich voorts aan bij het verzoek van de ChristenUnie voor een meer integraal mobi-

liteitsplan voor het hele gebied. 
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De heer Wagenmans sluit zich aan bij verschillende opmerkingen van de ChristenUnie en GroenLinks. 

Voorliggende notitie is naar het gevoel van de PvdA incompleet of gaat van verkeerde premises uit. Dat 

komt omdat de suggestie wordt gewekt dat de N421 een op zich zelf staande verbinding is en alleen maar 

een bijdrage levert aan de ontsluitingsmogelijkheden van Houten. Dat was absoluut niet de bedoeling van 

dit traject. Het ging om een combinatie van doelen die elkaar zouden moeten versterken, nl. zorgen voor 

een ontsluiting die ertoe zou kunnen leiden dat het buitengebied autoluw wordt.  Vastgesteld moet wor-

den dat beide doelen niet zijn bereikt. De ontsluiting via de N421 heeft niet de omvang bereikt die de 

provincie voor ogen had en de veiligheid in het buitengebied, het autoluw maken, is beslist niet gereali-

seerd. Eerder is er sprake van het tegendeel. Dat betekent dat men opnieuw voor een grote opgave staat. 

De gedeputeerde kondigde in de vorige vergadering aan dat zij op zeer korte termijn overleg zou hebben 

met de gemeenten Bunnik en Houten over een aantal aspecten die in de notitie aan de orde waren ge-

weest. Echter, in voorliggende notitie wordt niets gemeld over de uitkomsten van een dergelijk overleg. 

Ook wordt geen informatie verstrekt over de overleggen inzake de oostelijke ontsluiting. Hij vraagt de 

gedeputeerde de commissie nu over de actuele stand van zaken te informeren. 

In het memo wordt geconcludeerd dat de problematiek in belangrijke mate kan worden opgelost door de 

oostelijke ontsluiting. Onderstreept de gedeputeerde die conclusie, die eerder door haar voorganger 

werd getrokken? Deze maakte onderdeel uit van een nieuwe afspraak die gemaakt werd tussen de pro-

vincie en de gemeenten over de problematiek rond de oostelijke aansluiting.  

Er moet een afweging gemaakt worden tussen verschillende ontwikkelingen die nu op PS afkomen. Ver-

wacht wordt een verbreding van de A27. Wordt er gesleuteld aan de A27 en de A12, dan kunnen verkeer-

stromen anders gaan lopen en zal er meer sluipverkeer door het buitengebied gaan. Dat kan Houten in 

sterke mate gaan raken. Er moet een duidelijke timetable komen van de planning van de verschillende 

activiteiten die gaan plaatsvinden. Wordt er op korte termijn geen oplossing gevonden voor de oostelijke 

aansluiting, dan is het de vraag wat dat betekent voor de wijze waarop de provincie zijn verantwoorde-

lijkheid moet nemen tot de N410, immers, de provincie heeft daarover toezeggingen gedaan. Concreet is 

zijn vraag hoe de verschillende aspecten zich tot elkaar verhouden. Hij deelt de conclusies uit het memo 

niet. Hij vindt het memo ook onvolledig in het licht van de totale problematiek die aan de orde is.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof memoreert eerder te hebben aangegeven dat de automobilisten erg moes-

ten wennen aan de nieuwe weg. Uit tellingen blijkt dat het verkeer nog elke dag toeneemt. Vorige keer 

meldde ze dat ze met de wethouders in overleg zou gaan. Dat overleg heeft plaatsgevonden en had be-

trekking op de uitkomsten van de evaluatie. Graag had zij de commissie willen informeren over het ge-

sprek met RWS maar dat bestuurlijk overleg vindt a.s. woensdag plaats. De oostelijke ontsluiting is be-

langrijk voor dit gebied, ook om het buitengebied te ontlasten. RWS moet daar nog toestemming voor 

geven maar maakt zich zorgen over het kunnen garanderen van de verkeersveiligheid op de A12. Onder-

zocht is of daar extra maatregelen nodig zijn en de verwachting is dat dit inderdaad het geval is. RWS 

geeft voorts aan dat een halve aansluiting niet binnen het beleid van RWS past. Daar moeten dus nog wel 

stappen worden gezet. De gedeputeerde zegt toe dat ze in de volgende commissievergadering een terug-

koppeling zal geven op de uitkomst van het bestuurlijk overleg met RWS. Mocht RWS geen toestemming 

geven voor de oostelijke ontsluiting, dan is er wel een terugvaloptie, nl. een vrijliggend fietspad op de 

N410 met aanvullende maatregelen. Dat is wel een compromis waar niemand blij van wordt, maar het is 

wel de enige serieuze oplossing voor de problematiek, mocht RWS niet instemmen met de aansluiting op 

de A12. Ook bij een halve aansluiting zijn er aanvullende maatregelen nodig; deze zijn ook al benoemd.  
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Met de wethouders heeft zij ook over de gesloten verklaring gesproken. Afgesproken is dat daar meer op 

zal worden gehandhaafd. Een reden voor de gesloten verklaring is de verkeersveiligheid van de fietsers op 

de Rijsbruggerweg en op de Binnenweg. Om die reden wil zij heel graag vasthouden aan die gesloten ver-

klaring. Er zijn geen omstandigheden die tot een andere keuze aanleiding geven. De fietsverbinding over 

de A12 tussen Houten, Bunnik en USP is nu een brug. Die fietsverbinding blijft in stand. Of het een brug 

blijft of een tunnel wordt is nu nog niet bekend. In dit kader wordt ook de bereikbaarheid van het fort 

bezien. Er is nog steeds sprake van een gelijkvloerse kruising die ProRail heel graag ongelijkvloers wil ma-

ken. Zij meent dat de rapporten na de evaluatie niet meer zijn gewijzigd. Dit is de informatie die men tot 

op heden heeft. Wat betreft de verdere besluitvorming, deelt zij mede dat er a.s. woensdag een bepalend 

moment is voor de verdere voortgang van het project. Zij zal in de volgende commissievergadering de 

verdere besluitvorming van het proces toelichten, alsmede de planning van activiteiten, omdat dan be-

kend is of er al dan niet gewerkt gaat worden aan een oostelijke ontsluiting of dat de terugvaloptie gerea-

liseerd moet worden. 

 

De heer Van Essen memoreert dat hij ook vroeg om handhaving van de toegestane 60 km per uur in het 

buitengebied omdat daar veel te hard wordt gereden. Wordt daar ook in voorzien? Hij vraagt wanneer er 

duidelijkheid komt over de fietsverbinding over de A12, als het gaat om een tunnel of een brug. Die voor-

ziening zit al heel lang in de planning. Op welke termijn gaat die verbinding tot stand komen?  

De halve oostelijke ontsluiting heeft betrekking op ontsluiting richting het oosten, maar niet vanuit het 

oosten terug. Hoe wordt voorzien dat het verkeer terug uit de richting Arnhem richting Houten moeten 

gaan rijden? Moet dat over de N410 of via een andere route? 

Hij benadrukt dat GroenLinks zeer ongelukkig zou zijn met de N410 als terugvaloptie. Hij vraagt of er wel-

licht toch nog andere opties zijn. In het verleden werd de parallelweg geopperd als een mogelijke oostelij-

ke ontsluiting. Het lijkt GroenLinks goed om dit breder te bezien. Nogmaals vraagt hij om een meer inte-

graal mobiliteitsplan voor het gehele gebied. 

 

De heer Schaddelee vraagt of de volledige oostelijke ontsluiting geheel uit beeld is verdwenen. Wanneer 

er wordt gekozen voor een halve ontsluiting, dan zijn de verkeersknelpunten in de ochtend opgelost, 

maar ’s middags blijft de weg naar Wijk bij Duurstede vast staan, evenals de N410 richting Houten. Hij 

vindt de terugvaloptie geen integrale aanpak. Bunnik heeft gepleit voor een integrale oplossing, deels 

autoluw. In hoeverre wordt daar nog over gesproken? Hij dankt voor de toezegging dat er een fietsover-

steek over de A12 bij Bunnik blijft bestaan.  

 

De heer Wagenmans schaart zich achter de vragen die gesteld zijn door de ChristenUnie en GroenLinks, 

met name wat betreft de halve aansluiting versus de parallelwegoptie. Die is sterk door de buurtbewo-

ners en de gemeente gepropageerd. Wat de PvdA betreft is dat nog steeds een serieuze optie, wanneer 

de aansluiting richting noordelijke kant van de A12 niet mogelijk is. Wellicht zijn er toekomstige bouwacti-

viteiten in Bunnik die de mogelijkheid van de paralleloptie open houden. Het is zaak dat ook die optie bij 

de totaalafwegingen wordt betrokken. Het autoluw maken van het gebied is van groot belang. Spreker 

verwijst in deze naar de problematiek op de Binnenweg en de Achterdijk. Daar moeten duidelijke be-

leidsmaatregelen worden getroffen om het sluipverkeer in het buitengebied tegen te gaan. Hij vraagt met 

name de bewoners snel te informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met RWS; het duurt 

te lang wanneer daarmee tot de volgende commissievergadering wordt gewacht.  
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De heer IJssennagger is het eens met de PvdA dat de realisatie van de oostelijke aansluiting op de A12 

bespoedigd moet worden. De PVV is voorstander van een volledig aansluiting. Hij hoopt dat dit gereali-

seerd kan worden. Verbaasd is hij over de woordkeuze van de ChristenUnie die bij de motivatie van dit 

agendapunt werd gebruikt. Genoemd werd “schaamteloze propaganda voor een mislukt asfaltproject”. 

Dat hoort hij uit de mond van een fractie die er geen moeite mee heeft om miljoenen euro’s van de op-

centen die door automobilisten bijeen gebracht zijn over de balk te smijten in volkomen nutteloze ecolo-

gische verbindingen voor beesten, planten en insecten. De ChristenUnie trekt nu een grote broek aan, 

terwijl het gaat om een investering van 50 miljoen euro in een economische verbinding voor de kiezers. 

Hij vindt de opmerkingen van de ChristenUnie volkomen misplaatst.  

 

De heer Thonon onderkent eveneens een negatieve kosten-baten analyse. Al die belastingbetalers heb-

ben geld bijeen gebracht voor een weg die zijn geld niet oplevert, maar belastinggeld kost dat niet meer 

wordt terugverdiend. 

 

De heer IJssennagger meent dat dit voor iedere verbinding geldt die wordt aangelegd. Die wordt niet in 

centen terugverdiend, maar in economische activiteiten. Hij constateert dat er vele miljoenen euro’s aan 

ecologische verbindingen worden uitgegeven, waar men niets aan heeft, maar dat er wel kritiek is wan-

neer er geld wordt uitgegeven dat terug rendeert. Hij memoreert dat er in de regio sprake is van een bo-

vengemiddelde groei van het autoverkeer.  

 

De heer Joustra heeft berekend dat de huidige gebruikers de weg in 15 jaar hebben terugverdiend. Ze 

krijgen wel degelijk value for money. Hij wijst erop dat iedere euro die in een weg wordt geïnvesteerd, 

uiteindelijk 1,5 euro gaat opleveren. 

 

De heer Thonon citeert de tekst van de brief: “Uit de uitgevoerde kosten-baten analyse blijkt dat er spra-

ke is van een licht negatieve score. Kortom, de kosten wegen niet op tegen de baten.”  De factor die de 

VVD noemt, nl. 1 euro in een weg investeren met 1,5 euro rendement, is mogelijk. Echter, dat geldt ken-

nelijk niet voor deze weg.  

 

De heer Joustra wijst erop dat de huidige gebruikers de weg in 15 jaar terugverdienen.  

 

De heer Schaddelee constateert dat de PVV het prima vindt om 50 miljoen euro uit te geven aan een weg 

waar nauwelijks auto’s over heen rijden. Dan kan er met dat geld beter een ecoduct worden gerealiseerd. 

Vinden de PVV en de VVD  dat de opcenten volledig aan wegen moeten worden besteed? Dat heeft de 

ChristenUnie in ieder geval niet voor ogen.  

 

De heer IJssennagger meent dat er over de bewuste weg meer auto’s rijden dan dat er beesten welk eco-

duct dan ook passeren. Een feit blijft dat een groot deel van de inkomsten van de provincie door de au-

tomobilisten bijeen worden gebracht. De niet automobilisten profiteren daarvan. De PVV heeft er geen 

probleem mee dat een groot deel van die inkomsten ook weer wordt teruggegeven aan de automobilist.  

 

De heer Joustra noemt als onderscheid tussen dieren op een ecoduct en mensen op de weg, dat de men-

sen voor de weg betalen maar de dieren betalen niet voor het ecoduct. De ecoducten worden door de 

automobilist betaald. Wordt dit als doelbelasting beschouwd, dan moeten opcenten uitsluitend in mobili-

teit worden gestoken. Dat is ook een onderdeel van het VVD programma. Eerder heeft hij gepleit voor 
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een soort ingezetenenbelasting, maar dat stuitte op weerstand. Als er een eerlijke verdeling was tussen 

de belastingdruk over de ingezetenen heen, dan zouden de gelden eerlijk kunnen worden verdeeld. Dat is 

nu niet het geval. Er is nu één groep die wordt gediscrimineerd, nl. de autobezitters, die voor alles worden 

aangeslagen.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof onderkent dat de bewoners met spanning afwachten wat er gaat gebeu-

ren. Zij zegt toe dat er, na afstemming met de wethouders, zal worden gezorgd voor snelle communicatie 

met de bewoners. Bestuurlijk hebben partijen een afspraak gemaakt over de terugvaloptie. Er is een me-

mo waarin de afwegingen dienaangaande worden genoemd; zij zegt toe dit memo opnieuw naar deze 

commissie te zullen zenden. Qua ruimte en middelen is er voorkeur voor de halve aansluiting. Wanneer 

RWS daarmee instemt, zal de mogelijkheid er moeten zijn om op termijn eventueel in een volledige aan-

sluiting te kunnen voorzien. De route vanuit Arnhem richting Houten kan via de A27 of via de N410. De 

provincie hoopt op spreiding zodat automobilisten niet breed voor één traject kiezen. Zij is voorstander 

van een integraal plan voor het gebied. Eerst moet worden afgewacht RWS toestemming geeft voor de 

oostelijke aansluiting; dat is bepalend voor het vervolg.  

 

De heer Van Essen constateert dat de gedeputeerde voorstander is van een integraal mobiliteitsplan voor 

het gehele gebied, maar dat er eerst meer bekend moet zijn over de oostelijke aansluiting. Wat hem be-

treft is het hoe dan ook zinvol om een mobiliteitsplan voor het hele gebied te ontwikkelen.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof vindt dat sowieso goed, ook gelet op de bereikbaarheid van het fort en de 

fietsverbindingen. De vraag van waar uit men verder gaat, is afhankelijk van de vraag of er overeenstem-

ming komt over de oostelijke ontsluiting. Zo niet, dan moet er voor de terugvaloptie worden gekozen. 

Ook dan is er een integrale benadering nodig.  

De heer Van Essen begrijpt dat de gedeputeerde voornemens is om een meer integraal mobiliteitsplan 

voor dit gebied uit te werken, waar de oostelijke ontsluiting onderdeel van uitmaakt, evenals de fietsver-

bindingen en het maatregelenpakket.   

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof bevestigt dit, ook met het oog op het fort dat nu één toegangsweg heeft 

over een gelijkvloerse kruising. Voor een betere oplossing is ProRail nodig. Belangrijk is het om samen met 

de gemeenten op te trekken, ook omdat er de nodige gemeentelijke wegen bij betrokken zijn. De provin-

cie kan van alles willen, maar een en ander moet in overleg met de andere partijen worden uitgewerkt.  

Voorts zegt zij toe schriftelijk terug te zullen komen op de vraag van GroenLinks over de planning voor de 

fietsverbinding; zij zal de vervolgstappen in het eerder toegezegde memo (over de terugkoppeling van het 

besprek met RWS) toelichten. 

 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af.  

 

2.6 Statenbrief actualisatie  Utrecht OV vervoerplan 2016 

De voorzitter deelt mede dat deze brief op verzoek van D66 en de PvdA is geagendeerd. 

 

Namens D66 deelt mevrouw Snijders het volgende mede. 

Over dit plan is veel te doen geweest in de gemeenten die het betreft en er zijn veel reacties op binnen-

gekomen. D66 wil graag van het college weten hoe zij de reacties ervaart en wat ze met de reacties heeft 

gedaan. 
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D66 wil graag met de fracties bespreken of ze de inspraakvorm, die nu gekozen is, prettig vinden, of dat er 

in de toekomst een andere vorm zou moeten worden gekozen, ook met een grotere rol voor PS, al is het 

vaststellen van het Vervoersplan een bevoegdheid van GS. D66 kreeg de indruk dat er veel verwarring is 

veroorzaakt door het plan. In eerste instantie leek het niet te gaan om een concept maar om een defini-

tieve planwijziging waardoor veel mensen al bij voorbaat in de verdediging gingen. 

 

Mevrouw d’Hondt sluit zich aan bij de vraag van D66 of dit wel de goede manier is om een vervoersplan, 

dat ieder jaar terugkomt, te behandelen. Formeel wordt dit plan pas in PS besproken, nadat het besluit al 

genomen is. Dat is niet de gewenste manier, zeker niet nu er grote wijzigingen in het plan zitten. Zij vraagt 

of de vervoersplannen voortaan eerst ter bespreking aan PS kunnen worden aangeboden, zodat GS de 

mening van PS kan meenemen in haar afwegingen. Het heeft weinig zin wanneer PS alleen achteraf over 

het vervoerplan kunnen meeraten.  

Te lezen valt dat er uit de hoge hoed 10.000 extra dienstregelingsuren (DRU’S) binnen de bestaande be-

groting zijn gevonden. Dat is gelukt door te kijken naar de kosten per DRU. Daarmee zijn de ergste bezui-

nigingen verzacht ten opzichte van het conceptplan. De PvdA had hierover samen met de SP een motie 

ingediend die destijds werd verworpen, maar het is hoopvol dat het college ook moties uitvoert die niet 

zijn aangenomen. Dat geeft de PvdA aanleiding tot het indienen van veel meer moties. Vraag blijft wel 

hoe deze besparing is gevonden. Worden er soms vaste buschauffeurs vervangen door vrijwilligers of is 

de adviesraad voor de tram, die een grote vergoeding ontvangt, toch tevreden met een boekenbon en 

kunnen daarmee meer buschauffeurs aan het werk worden gesteld? 

Zijn hiermee alle bezuinigingen op de dunne lijnen teruggedraaid? Of kunnen met wat extra geld alle be-

staande lijnen in stand worden gehouden? Is het OVbehoefteonderzoek in de wijken in Utrecht-west, w.o. 

Lombok, daar niet een mooi aanknopingspunt voor? Zou de gedeputeerde daar nog eens naar willen kij-

ken? In Lombok loopt het OV-aanbod per 2 juli terug, terwijl de behoefteanalyse laat zien dat daar wel 

extra vraag naar is. De beoordeling van het vervoerplan zou wat de PvdA betreft al eerder aan de Staten 

kunnen worden aangeboden.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof deelt mede dat de 10.000 extra gevonden dienstregelingsuren slechts 1% 

van het totale OV-aanbod betreffen. Men heeft dit kunnen bewerkstelligen door inzet van verschillende 

soorten materieeltypes, rijtijden van de bussen e.d. Op basis van het concept gaat het vervoersplan in. De 

groei van 0-5% kan met deze manier van inzet, met de keuze voor grotere en kleinere bussen en met de 

reistijden worden ingevuld. Dat is verheugend. Er ligt nog wel een uitdaging. Er zijn twee verschillende 

concessies. Het zou een goede zaak zijn wanneer er voor de vervoersplannen maar ook voor de inwoners 

één vast aanspreekpunt komt. Dat is onderwerp van gesprek. Het feit dat er 500 reacties zijn binnenge-

komen, geeft aan dat dit plan erg leeft. Het vervoersplan is een bevoegdheid van GS, maar zij kan zich 

voorstellen dat dit plan, tegelijkertijd met het ingaan van de zienswijzentermijn, aan PS ter informatie 

wordt aangeboden en besproken.   

Het OV in Lombok gaat er per 2 juli niet op achteruit, maar het blijft gelijk. De gemeente onderzoekt wel 

of het in 2017 anders kan. Vervolgens gaat de provincie dan weer met de vervoerder bezien hoe te han-

delen.  

Gevraagd werd of er extra geld is voor andere lijnen. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgangspun-

ten voor de Qbuzz 2017-concessie. Zij heeft zojuist toegezegd dat, zodra de zienswijzen periode ingaat, 

het plan tegelijkertijd naar de Staten zal worden gezonden, zodat GS en PS daarover eerder het gesprek 

kunnen aangaan.  
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De heer Bosman deelt mede dat de SP het eigenlijk onaanvaardbaar vindt dat bij het vaststellen van het 

vervoersplan de direct betrokkenen, met name de chauffeurs, geen enkele inspraak hebben, niet direct 

maar ook niet indirect, bv. via de OR of via de vakbond. Hij vraagt de gedeputeerde eraan te werken dat 

dit in de toekomst wel gaat gebeuren. 

 

De heer Van Essen complimenteert GS met het feit dat diverse knelpunten zijn opgelost. Hij verwijst naar 

pag. 4 van de consultatienota, waar wordt aangegeven dat er een robuust financieel kader komt om 

meerjarige OV-opgaven te dekken, ook om eventuele capaciteitsuitbreiding van en naar de Uithof niet ten 

koste te laten gaan van lijnen in andere stadwijken. Hij vraagt hoe zo’n structurele oplossing er uit kan 

gaan zien. Wanneer kunnen PS daarover nadere informatie verwachten?  

 

De heer Van den Dikkenberg komt terug op de vraag van D66. De SGP vindt het ter inzage leggen van het 

vervoersplan een prima moment om het plan ook aan PS ter informatie voor te leggen. 

 

De heer IJssennagger memoreert dat er veel inspraak is geweest, dat er keuzes zijn gemaakt, en wat de 

PVV betreft is het nu einde oefening. De PVV voelt zich gesteund door een onderzoek van het Directoraat 

Generaal Bereikbaarheid naar de klantwensen van de reiziger. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de 

reizigers frequent openbaar vervoer verkiest boven fijnmazig openbaar vervoer, dit om de reistijd buiten 

het voertuig zo kort mogelijk te houden. Een hogere OV-frequentie geeft de reiziger ook meer zekerheid, 

gebruiksgemak en zekerheid over de aansluitingen. Een netwerk dat meer frequent maar minder fijnma-

zig is, is meestal sneller maar ook goedkoper in de exploitatie. Het fijnmazig vervoer wordt door fiets, E-

bike, scootmobiel ondersteund, maar ook met vervoer op maat met haal- en brengdiensten voor de 6% 

van de reizigers die moeite heeft met ver lopen of fietsen. De PVV steunt de zorgen over bezuinigingen op 

de dunne lijnen dan ook niet. 

 

Mevrouw Snijders vindt het jammer dat er in het voorproces de nodige onrust is ontstaan. Zij vraagt hoe 

er met de reacties is omgegaan. Zij is het ermee eens dat de keuzes die gemaakt zijn, uiteindelijk de 

meeste reizigers ten goede komen. Toch kan het in het proces mis gaan, waardoor inwoners niet altijd 

duidelijke berichten krijgen en ontmoedigd worden om zich met hun eigen omgeving bezig te houden. 

Dat blijft voor haar een punt van zorg.  

 

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof komt terug op de vraag van de SP. De chauffeurs en de verkeersleiders 

hebben zitting in het ontwikkelteam U-OV, dat betrokken is bij het vervoerplan. De roosters worden afge-

stemd met de OR. Het is aan de vervoerder om dat met de chauffeurs op te pakken; zij worden er op deze 

manier wel bij betrokken. GroenLinks vroeg aandacht voor het meerjarig perspectief. Er is nu sprake van 

twee concessies. Voor de BRU concessie heeft het BRU destijds zelf een streefbeeld tot 2020 vastgesteld. 

In het coalitieakkoord is afgesproken over de schaalsprong-OV dat er één geïntegreerd beleidskader moet 

komen voor beide concessies. Daar wordt aan gewerkt. Zij zal de commissie schriftelijk laten weten wan-

neer dat kan worden verwacht. 

 

Mevrouw d’Hondt merkt op dat de gedeputeerde meerdere malen heeft verteld dat dit nog wordt bezien. 

Zij vraagt op welke pagina uit de kadernota daar iets over kan worden teruggevonden; daar wordt immers 

vooruitgekeken naar de meerjarenbegroting.  
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Gedeuteerde Verbeek-Nijhhof merkt op dat de “hekken van het BRU” inderdaad in de begroting 2017 zijn 

ogenomen. Zij zal de pagina aanreiken waar dit in de begroting te vinden is. De schaalsprong-OV is om 

verder te kijken en om voor de twee concessies één beleidskader te maken. 

Terecht heeft de commissie eerder stilgestaan bij de wijze van communicatie naar bewoners. Zij hebben 

een ontvangstbevestiging ontvangen. Ook is er een terugkoppeling geweest vanuit Qbuzz. Dit is inderdaad 

een onderwerp van aandacht. Naar aanleiding van de vorige commissievergadering zijn er alsnog brieven 

verzonden. Het feit dat er 500 reacties zijn binnengekomen geeft aan dat mensen hiermee bezig zijn en er 

tijd in stoppen.  

Wat betreft het robuuste financiële kader voor de lange termijn OV-dekking, licht zij toe dat dit kader  in 

de integrale OV-visie voor beide concessies op hoofdlijnen wordt uitgewerkt. De  financiële onderbouwing 

voor 2017 is op het niveau van 2016 ingevuld, maar dat moet nog met de begroting worden afgestemd. 

Een OV-concessie moet wel flexibiliteit bevatten. Soms zijn er extra DRU’s nodig om reizigers tijdig en 

betrouwbaar te kunnen vervoeren, zoals ook nu weer is gebleken.  

 

6. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


