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Planstudies hoofdwegennet 
Wij streven naar een goede inpassing van de Hoofdinfrastructuur. We zoeken 
hierbij naar kansen voor de versterking van landschappelijke en natuurwaarden. 
In voorkomende gevallen zijn we bereid middelen vrij te maken voor verbeterde 
inpassing die de leefkwaliteit van inwoners van de provincie Utrecht verhogen. 
Aandachtslokaties zijn gelegen langs de A28 waaronder de lokaties Schuilenburg, 
en langs de A27 bij Lunetten en Groenekan-Maartensdijk-Hollandsche Rading. 
 
Bij de Planstudie Knooppunt Hoevelaken zetten wij richting het Rijk in op een 
innovatieve manier van aanbesteden. Wij willen dat de markt wordt uitgedaagd 
en binnen een gemaximeerd budget een realistische uitvoeringsvariant 
ontwikkelt. Deze variant lost verkeersproblemen op binnen wettelijke kaders en 
bevat de maximale mogelijkheden voor bovenwettelijke inpassingswensen van 
de regio. Aandacht voor inpassing moet vooral gericht zijn op 
geluidsmaatregelen en versterking van recreatieve waarden. 
 
Wij ondersteunen het pleidooi voor het openhouden of verplaatsen van de afslag 
Hoevelaken en zijn bereid hier een financiële bijdrage aan te leveren. Daarbij 
gaan wij uit van provinciale cofinanciering van de gemeentelijke bijdrage. Dit tot 
een maximum van € 10 miljoen. Als de afslag Hoevelaken toch dicht moet, 
hebben wij de bereidheid deze financiële regeling in te zetten voor de opvang 
van de ontstane verkeersdruk op het onderliggend wegennet. 



 
In december 2010 zijn door rijk, gemeente Utrecht en de provincie afspraken 
gemaakt over de Planstudie Ring. Onderdeel van deze afspraken is dat de 
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd tot een volwaardig 
onderdeel van de Ring Utrecht. Met de opwaardering van de NRU ontstaan er 
kansen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook ambities ten aanzien van 
verbetering leefkwaliteit en recreatie om de stad dichterbij gebracht kunnen 
worden. Wij zien ook hier mogelijkheden voor een innovatieve wijze van 
aanbesteden zoals omschreven bij de Planstudie Hoevelaken. Samen met de 
gemeente Utrecht zullen we deze werkwijze voor dit project verkennen. 
 
Voor het onderdeel A27 van de Planstudie Ring vormen de afspraken met het 
Rijk van december 2010 voor ons het uitgangspunt. Wel bepleiten wij bij het rijk 
een begrenzing van de maximumsnelheid op 100 km/u. Tevens bepleiten wij in 
de 2e fase MER een uitwerking op het gebied van de inpassing als Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) op te nemen. Wij realiseren ons daarbij dat dit 
wellicht niet tot een variant zal leiden die binnen budget kan worden uitgevoerd, 
maar wij verwachten wel dat dit inzicht biedt in nieuwe kansen en mogelijkheden 
die wel kunnen worden meegenomen in het vervolg traject. 


