19 september 2022
Goedemorgen,
Met de reacties die wij kregen op het concept-maatregelenpakket voor het project Toekomst N201 zijn
wij aan het onderzoeken of we het ontwerp kunnen aanpassen. De aanpassingen die we kunnen
verwerken, nemen we of nu op in het ontwerp of pakken we op in het vervolg van het project.
Daarnaast staat een werkbezoek voor de leden van de Provinciale Staten op het programma zodat zij
goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen over het maatregelenpakket voor de N201.
Beantwoording vragen, reacties en suggesties
De verschillende vragen, reacties en suggesties hebben we per locatie en onderwerp gegroepeerd.
Vervolgens hebben we gekeken of we het maatregelenpakket aan kunnen scherpen naar aanleiding
van de diverse suggesties.
Het leeuwendeel van de opmerkingen had betrekking op de bocht van Mijdrecht en de wens voor de
‘strekking’ van die bocht. Ook kregen we veel reacties over de veiligheid van de parallelweg, de
oversteken voor fietsers en landbouwverkeer, de instelling van de verkeerslichten bij de kruisingen en
over de maatregelen voor de natuur.
Een overzicht van de vragen en antwoorden vindt u bij de downloads op de website
www.toekomstN201.nl
Werkbezoek Provinciale Staten
Om de leden van Provinciale Staten goed te informeren over het maatregelenpakket, organiseren we
een werkbezoek. Tijdens dit bezoek lichten we de maatregelen over het gehele traject toe tijdens een
bustour. Daarnaast staan we stil bij de maatregelen in de bocht van Mijdrecht, vanwege het
ingrijpende karakter hiervan. Ook de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht krijgen tijdens
het werkbezoek de gelegenheid om de statenleden te informeren over de impact van de maatregelen
voor hun inwoners en bedrijvigheid.
Besluitvorming in december 2022
De provincie Utrecht verwacht dat Provinciale Staten in december 2022 een definitief besluit gaan
nemen over de voorgestelde wegaanpassingen. In de periode daarna kan de voorbereiding van de
uitvoering van start.
Medio november 2022 krijgt u weer een nieuwsupdate van ons met o.a. informatie over hoe u de
vergadering van Provinciale Staten kunt volgen.
Meer informatie over het project Toekomst N201 vindt u op www.toekomstN201.nl
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!
Uw vragen kunt u sturen naar: toekomstN201@provincie-utrecht.nl
Met vriendelijke groet,
Projectteam Toekomst N201

