
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 
Fractie GroenLinks 
T.a.v. Dhr. E. Theunen 
 

Datum 

23 juni 2020 

Onderwerp 

Beantwoording technische vragen Plannen aanpassing N201 bij Loenersloot 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

Team 

Buiten 

Behandeld door 

Kees Fijnaut 

Direct nummer 

- 

E-mail 

Kees.fijnaut@stichtsevecht.nl 

Ons kenmerk 

Z/20/184811- D/20/185253 

Uw kenmerk 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl  
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

Pagina 1 van 3 

*Z0449ECF9C8* 

B
e

a
nt

w
o

o
rd

in
g

 e
x 

a
rt

 4
1

 v
ra

ge
n

 

G
ro

e
n

L
in

ks
o

ve
r

p
la

n
ne

n
aa

np
a

ss
in

g

Beste heer Theunen, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de plannen aanpassing N201 bij Loenersloot. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1: 
Welke mening c.q. visie wordt door het college naar voren gebracht in de verschillende provinciale 
en intergemeentelijke overleggen waar de aanpassing N201 op de agenda staat? 
 
Antwoord 1: 
De visie die ons college in de gesprekken met de provincie naar voren heeft gebracht is meerledig. 
Een goed leefklimaat voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente is voor ons college 
belangrijk, echter ook de bereikbaarheid van onze gemeente is belangrijk, zowel vanuit economisch 
perspectief als voor onze inwoners. Echter het mag niet zo zijn dat goede bereikbaarheid en het 
economisch belang van een weg ten koste gaat van leefbaarheid. Ons college heeft bij de provincie 
Utrecht dan ook aangedrongen op het verlagen van de maximum snelheid bij Loenersloot naar 60 
of 50 km/u, op het aanbrengen van geluidreducerend asfalt, op het aanbrengen van geluidwerende 
voorzieningen, op snelle veilige fietspaden, prioriteit bij knelpunten voor openbaar vervoer en op 
aanpassen van openingstijden van ophaalbruggen. 
 
Vraag 2: 
Wat is in het bijzonder de opvatting over het knelpunt bij de kern Loenersloot? 
 
Antwoord 2: 
Onze gesprekken met de provincie Utrecht over de herprofilering van de N201 beschouwen wij als 
bijzonder constructief en vruchtbaar, het knelpunt Loenersloot is met respect voor elkaars 
standpunten vaak en uitvoerig bediscussieerd. De leefbaarheid van de inwoners van Loenersloot 
staat onder druk door onder andere de verkeersdruk op de N201, dit punt hebben we zowel 
ambtelijk als bestuurlijk steeds ingebracht. 
 
Het resultaat van onze inbreng in de verkenning van de herprofileringen van de N201 ter hoogte 
van Loenersloot is onder andere dat de N201 tussen de A2 en Loenersloot wordt ingericht als 2x2-
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strooks. Hiermee ontstaat een vlotte doorstroming en staan geen rijen wachtend verkeer meer ter 
hoogte van Loenersloot vanwege de vergrote opstelcapaciteit bij de aansluiting met de A2. Ook het 
verkeer uit Loenersloot dat richting N201 rijdt, kent nagenoeg geen oponthoud meer hierdoor. 
 
Op ons aandringen studeert de provincie Utrecht nog op het verlagen van de maximum snelheid ter 
hoogte van Loenersloot. De snelheidsverlaging ter hoogte van de kern Loenersloot is voor ons een 
belangrijk punt. Zowel geluidoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen zijn bij een snelheid 50-
60km/u beduidend lager dan bij de nu geldende maximum snelheid van 80km/u. We zien de 
snelheid graag verlaagd worden naar genoemde snelheden. Daarnaast hebben we ons ingezet op 
het aanbrengen van geluidreducerend asfalt en geluidwerende voorzieningen. 
 
Vraag 3:  
Wil het college hierin het standpunt verdedigen dat ook in de kern Loenersloot een aangepaste 
snelheid gehanteerd dient te worden, vergelijkbaar met de situatie in Vreeland?  
 
Toelichting: bij de eerdere presentaties van de plannen is hier veelvuldig op aangedrongen. De 
bezwaren hiertegen vanuit de provincie zijn van technisch formalistische aard : het betreft een 80 
km weg, waar 80 km gereden moet worden i.v.m. de doorstroming. In Vreeland wordt hierop een 
uitzondering gemaakt omdat de weg dicht bij de bebouwing loopt. Loenersloot is als kern weliswaar 
kleiner, maar zeker vergelijkbaar. Sterker, de bebouwing van de binnenweg ligt dichterbij de N201. 
Waarom niet vanaf de A2 tot de huidige grens bij Vreeland de snelheid aanpassen tot 50 of 60 km 
per uur? Het is volgens onze fractie een keuze voor de provincie en zeker geen dwingend principe. 
 
Antwoord vraag 3: 
Zie antwoord op vraag 2. 
 
 
Vraag 4:  
Deelt het college de zorg van de bevolking van Loenersloot dat verbreding van de weg de 
leefkwaliteit (onder meer geluid en fijnstof) negatief beïnvloedt ?  
 
GroenLinks benadrukt hierbij dat het gaat over de cumulatie van milieu-effecten. Het is niet alleen 
extra belasting van een verbrede N201. Het komt bovenop onder meer de uitstoot van de 
scheepvaart op het Amsterdam Rijn kanaal en de verbrede A2.  
 
Antwoord vraag 4: 
Ons college deelt uw mening niet dat de leefkwaliteit in Loenersloot negatief beïnvloed wordt. 
Integendeel, de leefkwaliteit verbetert. In ons antwoord op vraag 2 en 3 heeft u gelezen dat de 2x2 
rijstroken ervoor zorgen dat ter hoogte van Loenersloot geen filevorming meer optreedt.  
Daarnaast is het zo dat het gehanteerde verkeersmodel (VRU 3.4) aangeeft dat de nieuwe 
weginrichting verwaarloosbaar extra verkeer aantrekt.  
 
Vraag 5: 
Wil het college bij de provincie bewerkstelligen dat naar de cumulatie van milieu-effecten van de 
voorgenomen wijziging onderzoek wordt uitgevoerd?  
 
Antwoord vraag 5: 
Ons college ziet geen noodzaak tot het laten uitvoeren van aanvullend onderzoek naar de milieu-
effecten. Zoals aangegeven: de herinrichting van de wegvakken en kruispunten leidt niet tot extra 
verkeer. Ter hoogte van de kern Loenersloot is in de toekomst geen sprake meer van filevorming 
en  –naar alle waarschijnlijkheid–  wordt een lagere maximum snelheid van kracht dan nu het geval 
is. Deze aspecten leiden tot een betere luchtkwaliteit in Loenersloot. 
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Vraag 6:  
Wanneer de provincie hiertoe niet bereid is, wil het college dan een dergelijk onderzoek in eigen 
beheer uitvoeren ? Indien niet, waarom niet? 
 
Antwoord vraag 6:  
Zie antwoord op vraag 5. 
 
Vraag 7: 
In het voorstel wordt verbreding van de N201 voorgesteld tot de kern Loenersloot. Dat is niet in 
overeenstemming met het uitgangspunt van de gehele herziening waarbij alleen de knelpunten 
aangepakt zouden worden. Deelt het college deze mening en wil het college hierover bezwaar 
maken naar de provincie? 
 
Antwoord vraag 7: 
De verbreding van de N201 naar 2x2 rijstroken betekent dat ter hoogte van de kern Loenersloot 
niet langer sprake is van filevorming. De verbetering die dit oplevert voor de leefbaarheid van de 
kern Loenersloot –samen met de lagere maximum snelheid- is voor ons college reden om uw appél 
niet te steunen om een gang naar de provincie te maken. 
 
Vraag 8: 
Is het college bereid om zich in te spannen om het voorgenomen besluit te laten wijzigen door de 
provincie met medeneming van bovenstaande punten en argumenten?  
 
Antwoord vraag 8: 
Zoals u uit onze beantwoording van uw vragen heeft kunnen opmaken, is ons college positief 
gestemd over de voorgenomen maatregelen aan de N201. De weg wordt veiliger, prioriteit wordt 
gegeven aan het openbaar vervoer, het fietsen langs de weg gaat sneller en wordt veiliger. Daarbij 
is het zo dat ook de leefbaarheid van de kernen langs de weg verbetert als gevolg van het instellen 
van een lagere maximum snelheid, geluid reducerend asfalt, geluidwerende voorzieningen en het 
uitbreiden van het aantal rijstroken op het wegvak tussen Loenersloot en de A2. Voor ons vormt dit 
reden om juist in te stemmen met de voorgenomen aanpassingen aan de N201. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * E.

Achternaam * Theunen

E-mailadres * e.theuinen@upcmail.com

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Plannen aanpassing N201 bij Loenersloot

Inleiding * De provincie heeft de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de 
N201. Vanuit de dorpsraad Loenersloot en diverse individuele burgers is 
afwijzend gereageerd op de plannen. Men geeft aan dat de wensen van 
de bevolking genegeerd zijn en dat de inspraak slechts voor de vorm 
(b)lijkt te zijn geweest.

De fractie van GroenLinks is eveneens teleurgesteld in het voorstel. Er 
wordt ingezet op de snelle doorstroom van nog meer autoverkeer en niet 
op het beperken van de overlast en de milieuschade voor de gemeente en 
de kern Loenersloot in het bijzonder. 

Het college van B&W van Stichtse Vecht, noch de gemeenteraad zijn 
bepalend in de keuze van de provincie en Rijkswaterstaat. Dat neemt niet 
weg dat met name het College op de diverse provinciale overlegtafels 
invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke keuzes. Vandaar de volgende 
vragen:

Vragen
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Vraag 1 * Welke mening c.q. visie wordt door het college naar voren gebracht in de 
verschillende provinciale en intergemeentelijke overleggen waar de 
aanpassing n201 op de agenda staat ?

Vraag 2 * Wat is in het bijzonder de opvatting over het knelpunt bij de kern 
Loenersloot ?

Vraag 3 * Wil het college hierin het standpunt verdedigen dat ook in de kern 
Loenersloot een aangepaste snelheid gehanteerd dient te worden, 
vergelijkbaar met de situatie in Vreeland ? 

Toelichting: bij de eerdere presentaties van de plannen is hier veelvuldig 
op aangedrongen. De bezwaren hiertegen vanuit de provincie zijn van 
technisch formalistische aard : het betreft een 80 km weg, waar 80 km 
gereden moet worden ivm de doorstroming. In Vreeland wordt hierop een 
uitzondering gemaakt omdat de weg dicht bij de bebouwing loopt. 
Loenersloot is als kern weliswaar kleiner, maar zeker vergelijkbaar. 
Sterker, de bebouwing van de binnenweg ligt dichterbij de N201. Waarom 
niet vanaf de A2 tot de huidige grens bij Vreeland de snelheid aanpassen 
tot 50 of 60 km per uur ?
Het is volgens onze fractie een keuze voor de provincie en zeker geen 
dwingend principe. 

Vraag 4 * Deelt het college de zorg van de bevolking van Loenersloot dat verbreding 
van de weg de leefkwaliteit (onder meer geluid en fijnstof) negatief 
beïnvloedt ? 

GroenLinks benadrukt hierbij dat het gaat over de cumulatie van milieu-
effecten. Het is niet alleen extra belasting van een verbrede N201. Het 
komt bovenop onder meer de uitstoot van de scheepvaart op het 
Amsterdam Rijn kanaal en de verbrede A2. 
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Vraag 5 * Wil het college bij de provincie bewerkstelligen dat naar de cumulatie van 
milieu-effecten van de voorgenomen wijziging onderzoek wordt uitgevoerd 
?

Vraag 6 * Wanneer de provincie hiertoe niet bereid is, wil het college dan een 
dergelijk onderzoek in eigen beheer uitvoeren ? Indien niet, waarom niet 

Vraag 7 * In het voorstel wordt verbreding van de n201 voorgesteld tot de kern 
Loenersloot. Dat is niet in overeenstemming met het uitgangspunt van de 
gehele herziening waarbij alleen de knelpunten aangepakt zouden 
worden. Deelt het college deze mening en wil het college hierover 
bezwaar maken naar de provincie ?

Vraag 8 * Is het college bereid om zich in te spannen om het voorgenomen besluit te 
laten wijzigen door de provincie met medeneming van bovenstaande 
punten en argumenten ?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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