27 september 2021
Goedemorgen,
Met deze mail geven we u een update van de laatste stand van zaken in het programma Toekomst
N201. We nemen u mee in de vervolgstappen en geven aan hoe we u op de hoogte willen houden.
Korte terugblik
In onze mail van 16 april 2021 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van Provinciale Staten van
14 april 2021. In dit besluit zijn afspraken gemaakt om de studiefase van het project Toekomst N201
met één jaar te verlengen. In dit jaar wordt het voorgestelde maatregelenpakket in heroverweging
genomen om zo te komen tot een kleiner en kosten effectiever pakket aan maatregelen met een
nadrukkelijke focus op leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
Wat gaan we doen?
Sinds half augustus zijn wij gestart met de verlengde studie waarbij we samenwerken met
ingenieursbureau Witteveen en Bos. De komende maanden wordt onderzocht welke maatregelen
mogelijk, wenselijk en haalbaar zijn binnen de opdracht van Provinciale Staten. In dit kosten
effectievere pakket kunnen niet alle maatregelen gerealiseerd worden die in het eerder
gepresenteerde pakket waren opgenomen. We bekijken welke maatregelen een grote bijdrage
leveren aan de doelstellingen en hoe die een plek kunnen krijgen in de plannen voor de N201. In het
tweede kwartaal van 2022 verwachten we een nieuw voorstel aan in Provinciale Staten te kunnen
voorleggen.
Informeren en reageren
Net als in de vorige fase van het project vinden wij uw inbreng belangrijk. Daarom gaan wij u ook
tijdens deze vervolgstudie regelmatig informeren over de voortgang en krijgt u tijdig de
gelegenheid om te reageren.
Hiervoor maken wij gebruik van een interactief digitaal platform dat beschikbaar komt via onze
projectwebsite www.toekomstN201.nl. Op dit platform kunt u op een eenvoudige wijze de plannen
voor de N201 inzien. Ook kunt u hier locatiegericht uw reactie achterlaten, die wij meenemen in de
studie.
In de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland organiseren wij begin 2022
inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren wij de plannen en kunnen wij u 1-op-1
een nadere toelichting geven.
Zodra het platform beschikbaar is en de data van de inloopbijeenkomsten bekend zijn, informeren wij
u hierover.
Meer informatie over het project Toekomst N201 vindt u op www.toekomstN201.nl
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Marc van Munster,
Projectmanager Toekomst N201

