
 
Van: M.L. Veldhuijzen [mailto:marnixlv@gmail.com]  
Verzonden: maandag 18 juni 2012 9:30 
Aan: Hekman, Jelle; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: Dinno de Meer; Hetty Veneklaas; Maarten Bootsma; Siem Scherpenzeel 
Onderwerp: Motie Raadsvergadering 3 juli 
 

Beste Jelle, 

Mag ik jou vragen bijgaande, spoedeisende en lokaal relevante motie door te zenden aan alle 
raadsleden? De motie wordt ingediend namens CDA, VVD, PvdA, Streekbelangen en Het 
Vechtse Verbond. Hieronder zekerheidshalve nog een toelichting op de spoedeisendheid. 

Ongeveer 10 jaar geleden hebben de (destijds) gemeente Maarssen, gemeente Utrecht en de 
provincie een aantal afspraken gemaakt rond de verbreding van de A2. Eén van die afspraken 
was het afsluiten van de Maarssenseweg/Verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer, in 
verband met het sluipverkeer, hetgeen mogelijk zou worden, zodra de A2 klaar is. 

Afgelopen weekend is de laatste tunnelbuis geopend en deze zomer zal de sluitpost, de 
trajectcontrole, in werking treden. Dat betekent dat nu niets Utrecht meer in de weg staat om 
haar verkeersplan deze zomer, tijdens ons reces, in werking te zetten. Vandaar de urgentie 
voor deze motie. 

Sinds de A2 is verbreed is van sluipverkeer geen sprake meer. Daarmee is de voornaamste 
reden voor de ‘knip’ komen te vervallen en is heroverweging nodig. 

Inmiddels heeft de gedeputeerde van de provincie, de heer Van Lunteren, afgelopen maandag 
op vragen van de CDA-Statenfractie ook openbaar uitgesproken de ‘knip’ niet nodig en vanuit 
het oogpunt van regionaal verkeersmanagement onwenselijk te vinden, maar ook aangegeven 
dat de provincie geen formele rol heeft bij de definitieve besluitvorming.  

Wij achten het daarom noodzakelijk dat de gemeente Stichtse Vecht, die, anders dan 
Maarssen destijds, wél aan beide zijden van de A2 gelegen is en dus direct belang heeft bij 
deze verbinding tussen Maarssenbroek en Kockengen, uitspreekt dat voortschrijdend inzicht 
noopt tot herziening (lees: afzien) van dit besluit. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA fractie, 

Marnix Veldhuijzen 
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