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Geachte heer van Dijck, 

Hierbij reageren wij op uw brief van 5 juni 2019 met betrekking tot uw verzoek om de gronden van de 
Maarssenbroekse Slag in Maarssen beschikbaar te stellen ('te leveren') voor het aansluiten van de nieuwe 
ontsluitingsweg van project Haagstede. 

Hoewel wij de realisatie van Haagstede vanwege het toevoegen van 155 woningen aan de provinciale 
woningmarkt belangrijk vinden, is er voor de provincie Utrecht geen enkele reden om aan uw verzoek tegemoet 
te komen. Tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan in 2017 hebben wij aangegeven dat niet 
duidelijk is wat het effect is van de verplaatsing van de aansluiting op de Maarssenbroekse Slag op de 
technische inpassing, veiligheid en (lokale) doorstroming. Tot op heden heeft een volwaardig onderzoek naar 
de voorgenomen ontsluiting echter niet plaatsgevonden. 

Recent zijn de resultaten van een verkeersonderzoek dat de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen heeft 
uitgevoerd, op ambtelijk niveau met de provincie gedeeld. Het effect van de verplaatsing van de aansluiting op 
de Maarssenbroekse Slag op de doorstroming van het verkeer is onderzocht maar de technische 
uitvoerbaarheid en verkeersveiligheid op wegvakniveau zijn niet meegenomen. Uit het onderzoek blijkt wel dat 
er alternatieven zijn om onder meer de wijk Haagstede te ontsluiten. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om 
een ander af te stemmen met de gemeente Stichtse Vecht en het domein Mobiliteit van de provincie. Hierover is 
al telefonisch contact geweest tussen u en de provincie. 

Eventuele overleggen dan wel afspraken om het bestemmingsplan verder te kunnen realiseren, dient u met de 
gemeente Stichtse Vecht af te handelen. 
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Daarnaast willen wij opmerken dat indien sprake zal zijn van eventuele levering van gronden om de weg te 
realiseren, dit een overeenkomst zal zijn tussen Provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht en wij in dit 
geval geen grond(en) leveren aan een private partij. 

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de in de kop genoemde personen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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