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Raadsvergadering 3 en 4 juli 2012 
 
Agendanummer: 24 
 
 

Motie ten aanzien van de mogelijke ’knip’ in de 
Maarssenseweg/Verbindingsweg op het grondgebied van 

de gemeente Utrecht. 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2012, 
 
Constaterende, 
 
− Dat de gemeente Utrecht nog altijd voornemens is om een ‘knip’ te maken in de 

Maarssenseweg/Verbindingsweg en deze zo af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer richting 
Vleuten/Haarzuilens en verder; 

− Dat dit voornemen gebaseerd is op een 10 jaar oud convenant tussen Maarssen, stad Utrecht en 
provincie Utrecht, dat zag op de bestrijding van sluipverkeer; 

 
Overwegende, 
 
− Dat de Maarssenseweg/Verbindingsweg na de verbreding van de A2 nauwelijks meer te maken 

heeft met sluipverkeer; 
 
− Dat de ondernemers van onder meer Bisonspoor schade verwachten te lijden van de 

voorgenomen ‘knip’; 
 
− Dat deze weg gebruikt wordt als verbindingsweg tussen de kernen Kockengen en Maarssenbroek; 
 
− Dat inwoners van onder meer Vleuten/De Meern/Leidsche Rijn/Kockengen door de ‘knip’ worden 

gedwongen om te rijden via de Haarrijnse Rading/NRU, wat zal zorgen voor extra drukte op de 
NRU en bovendien door de extra kilometers tot meer uitstoot van fijnstof, CO2 en dus een hogere 
milieubelasting; 

 
− Dat ook Gedeputeerde Staten inmiddels openbaar heeft uitgesproken de afsluiting ‘niet nodig en 

vanuit het oogpunt van regionaal verkeersmanagement onwenselijk’ te vinden.  
 
Verzoek het College om, 
 

1. De gemeente Utrecht mede te delen dat op basis van voortschrijdend inzicht een afsluiting van de 
Maarssenseweg/Verbindingsweg niet acceptabel is voor de gemeente Stichtse Vecht. 

 
2. Al het overige te doen wat in haar macht ligt om te borgen dat de inwoners van 

Vleuten/De Meern/Leidsche Rijn/Kockengen via de Maarssenseweg/Verbindingsweg naar 
Maarssen(broek) kunnen blijven komen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Stichtse Vecht, 3 juli 2012 
 
 
Namens de fracties van: 
CDA – Marnix Veldhuijzen 
VVD – Kathalijne de Kruif 
PvdA – Franc Janssen 
Streekbelangen – Renie Vis-de Ceuninck van Capelle 
Het Vechtse Verbond – Mieke Hoek 
 
Toelichting: 
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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. 
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