
                     
 

 

 

MOTIE 
 

 
Nummer discussienota: 16-062 
 

 
Naar aanleiding van agendapunt 10 van de raad nr. 16-062 
 

 
De raad van de gemeente Bunnik in vergadering bijeen d.d. 8 september 2016 
 

 
Onderwerp: Oostelijke ontsluiting Houten 
 

Overwegende dat: 
- In 2015 is afgesproken maatregelen te treffen om de oostelijke ontsluiting van Houten vorm te 
 geven en de verkeersproblemen in het buitengebied tussen Houten en Bunnik aan te pakken, 
 zoals verwoord in een zevental afspraken in de statenbrief van 31 maart 2015 (zie  bijgevoegd); 
- In de memo van 6 juli 2016 van gedeputeerde Verbeek deze maatregelen uitgewerkt zijn (zie 
 bijgevoegd); 
-  De genoemde maatregelen in de memo niet volledig aansluiten op de lijst met afspraken in de 
 statenbrief; 
-  Dit het onderzoek naar de verkeer werende maatregelen op de N410 en de bereikbaarheid 
 van fort Vechten betreft (punt 5 en 6); 
-  Er onduidelijkheid is over het beschikbaar blijven van gelden voor verkeer remmende  
  maatregelen in het buitengebied;  
-  Er onduidelijkheid is over de samenhang tussen de verdubbeling van de kosten van de 
 aansluiting met de eerder afgewezen optie via de Parallelweg;  
-  Een oplossing van de strijdigheid met het aansluitingenbeleid van Rijkswaterstaat  ontbreekt; 
-  De raad van Bunnik van mening is dat oplossingen in deze complexe problematiek pas goed 
 beoordeeld kunnen worden als ze onderdeel zijn van een integraal en volledig beeld van het 
 betreffende gebied waarin alle problemen, oplossingen en kansen belicht worden; 
-  In deze integrale afweging naast de eerder genoemde punten ook meegenomen worden: 
 De parallelweg optie via N229, de ongelijkvloerse kruising van Prorail, onderzoek via tunnel 
 baan van Fectio, eventuele aanleg vrij liggend fietspad en de integrale kostenafweging. 

 

 
Roept het college op :  
-  Bij Gedeputeerde Staten aan te dringen op uitstel van het sluiten van de 
 bestuursovereenkomst; 
-  Gedeputeerde Staten mee te delen dat in de gemeenteraad van Bunnik geen draagvlak is voor 
 het sluiten van een bestuursovereenkomst voordat dit integrale beeld duidelijk is en de 
 betrokken gemeenten de gelegenheid gehad hebben hierover te spreken in eigen huis. 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening  
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