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Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t.
consequenties van de afgekeurde PAS voor
de verbreding van de Rondweg-oost

Geachte heer Breur,

Op 27 juni heeft het college uw vragen m.b.t. de mogelijke consequenties van de afkeuring door de
Raad van State van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de verbreding van de Rondweg-oost
ontvangen.
Onlangs heeft de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afgekeurd. Het Programma Aanpak
Stikstof van de overheid is illegaal. Hierom worden verschillende grote verkeersprojecten afgeblazen,
of lopen vertraging op. Het meest in het oog springend is de verbreding van de A27, die op losse
schroeven staat. Maar dichter bij huis spelen natuurlijk ook verkeersprojecten die mogelijk geraakt
worden door de uitspraak van de Raad van State. Vanuit Veenendaal Oost bereikte ons de vraag wat
deze uitspraak betekent voor de daar te verbreden Rondweg.
Die vraag leggen wij graag voor aan het College:
1.

Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor de verbreding van de
Rondweg Oost?
De verbreding van de Rondweg-oost is een provinciaal project. De provincie Utrecht is dan
ook verantwoordelijk voor de benodigde ruimtelijke procedures voor de verbreding van de
rondweg. De provincie heeft op dit moment nog geen zicht op de (eventuele) gevolgen. Tot
voor kort ging de provincie uit van inzet van de PAS voor de verbreding. In een eerder
stadium is echter ook al aangegeven dat er alternatieven zijn voor de PAS. Deze worden op
dit moment nader onderzocht. Ook werkt het Rijk aan alternatieven.

2.

Zou een eventuele vertraging tot meerkosten kunnen leiden, en hoe is het College van plan
hiermee om te gaan?
De provincie financiert de verbreding waarbij de vaste gemeentelijke bijdrage onderdeel uit
maakt van de dekking. De provincie heeft in haar kostenopzet rekening gehouden met een
risicomarge.

3.

Indien de uitspraak leidt tot een vertraging of afblazen van de verbreding van Rondweg Oost,
hoe wil het college dan de kwaliteit van de mobiliteit aldaar waarborgen?
De uitvoering van de verbreding staat op dit moment gepland in de periode 2024-2027.
Kortom er is op dit moment nog geen sprake van vertraging.
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Vragen?
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met J. van Willigenburg-van der Kooy, bereikbaar op
telefoonnummer (0318) 538481. Ook kunt u een e-mail sturen naar
cocky.van.willigenburg@veenendaal.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het College

eester en Wethouders,
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