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Getekende bestuursovereenkomst provincie-Houten-Bunnik integraal maatregelpakket
Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over de getekende bestuursovereenkomst tussen de provincie
Utrecht, gemeente Bunnik en de gemeente Houten. Het betreft een bestuursovereenkomst over het
integrale pakket van verkeersmaatregelen in het buitengebied tussen Bunnik en Houten.

Aanleiding
Op 14 maart 2017 is een overeenkomst getekend tussen het Rijk en de Provincie voor het
optimaliseren van de fietsverbinding over of onder de A12 en de aansluiting van de N421 in oostelijke
richting op de A12 onder de voorwaarde dat de regio op termijn voor haar rekening een volledige
aansluiting op de A12 realiseert.
De Provincie en de gemeenten Bunnik en Houten hebben in een bestuurlijk overleg op 2 november
2017 aangegeven te kunnen instemmen met een integraal maatregelpakket voor het buitengebied
tussen Bunnik en Houten om het doorgaande verkeer te geleiden naar de daarvoor bestemde wegen
met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.
In januari van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over deze bestuursovereenkomst. Zoals toegezegd
tijdens de bijpraatavond van 6 maart jongstleden is een extra paragraaf toegevoegd aan deze
overeenkomst.

Kernboodschap
De kern van deze overeenkomst is dat de betrokken partijen zich voor de komende járen binden aan
een aantal nauw samenhangende maatregelen, gericht op een verkeersveilig, autoluw, recreatief
aantrekkelijk en bereikbaar buitengebied. Deze doelstellingen worden al vele járen nagestreefd,
getuige voorgaande collegeprogramma's.
Er zijn veel partijen in het gebied. Hun belangen zijn soms tegenstrijdig en maatregelen zijn duur. Het
bleek dan ook niet eenvoudig een maatregelpakket samen te stellen waarin de meest betrokken
partijen elkaar kunnen vinden. Dat dit gelukt is stemt tevreden, maar niet zonder de constatering dat
het niet lukt alle belangen even zwaar een plek te geven. Het pakket zoals het er nu ligt is naar onze
stellige overtuiging het best haalbare om de doelstellingen te bereiken.
In de bestuursovereenkomst worden de deelprojecten benoemd, welke partij daarvoor aan de lat
staat, de financiën benoemd, een organisatorisch kader neergezet en enkele algemene juridische
aspecten beschreven (wijzigingen, geschillen e.d.). De overeenkomst is als bijlage toegevoegd.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Naar aanleiding van de bijpraatavond is afgesproken om een wijziging aan te brengen aan de
overeenkomst. Aanleiding hiervoor is de grote woningbouwopgave waar de regio voor staat.
Het beeld op dit moment is dat het integraal maatregelpakket en toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen goed samengaan. Voor het geval dat in en later stadium níet zo blijkt te zijn, is er met
een aanpassing in artikel 4 ruimte gecreëerd om het maatregelpakket bij te stellen op basis van de
meest actuele inzichten.
De wijziging betreft het toevoegen van lid 2 aan artikel 4. Hiermee is dit artikel als volgt geformuleerd:
Artikel 4 (Nadere afspraken)
1. De Provincie en de gemeente Bunnik zullen nadere afspraken maken over het voornemen van de gemeente
Bunnik om een gedeelte van de N229, ter hoogte van de nieuwe woonwijk Odijk-west, om te leggen dan wel
anderszins te reconstrueren.
2. Partijen zullen bij de besluitvormingsmomenten over de uit te werken maatregelen rekening houden met de
laatste stand van zaken omtrent (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het
buitengebied. Bij de definitieve besluitvormingsmomenten over de uit te werken maatregelen zullen Partijen
de afweging maken welke maatregelen passend zijn bij de laatste stand van zaken omtrent deze ruimtelijke
ontwikkelingen en als no regret besluit kunnen worden genomen.
Wij hebben op 20 maart besloten de gewijzigde overeenkomst aan te gaan. Gezamenlijke
ondertekening vindt plaats op 20 maart 2018.

Wat betekent dit voor de raad(procedureel)
Komende maanden zullen de maatregelen verder worden uitgewerkt. Tweede helft 2018 zal
definitieve besluitvorming over het integrale maatregelpakket plaatsvinden inclusief de reservering van
de benodigde financiële dekking.
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