
               
 
 

        MOTIE 
Stichtse Vecht, 23 april 2013 
 
De gemeenteraad bijeen op 23 april 2013, 
 
Kennis genomen van de discussie in de Tweede Kamer over de bezuinigingen in het 
infrastructuurfonds. Waarin ook uitstel (tot 2025) van de aanpak voor verbeteringen van 
de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU230) staat opgenomen. 
 
Overwegende  

- dat de aanpak in 2016 de NRU tot een volwaardig onderdeel van de ring Utrecht 
maakt met ongelijkvloerse kruisingen; 

- dat een goede doorstroming naar de snelwegen A27, A28 en A2 van groot 
belang is voor de weggebruikers en inwoners uit Maarssen; 

- dat bij de aanpak van de NRU vele file uren worden voorkomen; 
- dat de NRU nu zo’n 50.000 – 60.000 auto’s per dag verwerkt en in 2020 ca. 

80.000;  
- dat bij uitstel van de aanpak tot 2025 leidt tot een verslechtering van het 

leefklimaat voor de aangrenzende woonwijken zoals Zandweg-Oostwaard, Op 
Buuren, Bloemstede, Boomstede en het gebied Herenweg/Gageldijk; 

- dat de aansluiting van de NRU op de A2 op dit moment onvoldoende aandacht 
krijgt 

- dat het participatietraject al in een zeer ver gevorderd stadium is; 
- dat er over de aanpak in 2010 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met het Rijk; 
- dat ook de milieu organisatie NMU tegen uitstel is; 

 
Spreekt uit  

- het zeer onwenselijk is voor de verkeersdoorstroming de aanpak met 8 tot 10 
jaar uit te stellen en dus tegen uitstel te zijn van de aanpak van de NRU; 

- voor een integrale aanpak te zijn. Dus ook de aansluiting van de NRU op de A2 
moet meegenomen worden in de aanpak. Hier moet extra aandacht voor komen; 

- dat het College van Stichtse Vecht een gelijkwaardige gesprekspartner moet zijn 
en de motie van 28 februari 2012 onverkort gehandhaafd blijft; 

 
Vraagt het College 
- om bij de betrokken partijen aan te dringen om het uitgebreide  

participatieproces rond het opwaarderen van de NRU nog dit jaar af te ronden 
met een besluit en aan te dringen op het aanbesteden van het ontwerp inclusief 
de aanpak voor de aansluiting op de A2. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
namens de fracties, 
VVD          CDA 

 

  

 

 

 
 

 


