10 november 2022
Goedemorgen,
In onze mail van 19 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de beantwoording van de vragen en
de verwerking van de suggesties op het maatregelenpakket voor de N201. Graag informeren wij u nu
over het aangepaste maatregelenpakket waarover Provinciale Staten op 14 december een besluit
nemen en over het besluitvormingsproces.
Voorgestelde maatregelen N201
Het nieuwe plan omvat onder meer verbreding van het fietspad, aanbrengen van geleiderails,
geluidswerende maatregelen, snelheidsverlaging op de kruisingen naar 60 km/u en maatregelen voor
een betere doorstroming. Door langere op- en afritten bij afslag Vinkeveen kan het verkeer vanuit
Vinkeveen met gepaste snelheid veiliger invoegen op de N201.
Bocht bij Mijdrecht
In het nieuwe plan is ook opgenomen dat de bocht bij Mijdrecht wordt gestrekt in plaats van verruimd.
Hiermee wordt een flink aantal huizen gespaard. De bocht bij Mijdrecht is een doorn in het oog van
weggebruikers, omwonenden en de gemeente De Ronde Venen. De bocht voldoet ook niet aan de
ontwerpeisen voor een drukke provinciale weg. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving heeft
de projectgroep N201 de strekking van de bocht bij Mijdrecht verder uitgewerkt, samen met de
gemeente De Ronde Venen.
Via onze website www.toekomstN201.nl kunt u de rapportage over de maatregelen, het ontwerp en de
visualisaties inzien.
Commissie Milieu en Mobiliteit op 23 november 2022
Vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten organiseert de commissie Milieu en Mobiliteit
op 23 november van 19:00 tot 21:00 uur een aparte bijeenkomst voor insprekers. Op die manier kunt
u als belanghebbende nogmaals uw visie op het plan voor de N201 toelichten. Insprekers kunnen zich
tot en met 21 november aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl onder vermelding van het
onderwerp waarover zij willen inspreken. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor de provincie in
Utrecht, maar insprekers kunnen er ook voor kiezen om digitaal aanwezig te zijn via Teams. Na
aanmelding ontvangen insprekers nadere informatie over de agenda en de verdere werkwijze.
Besluitvorming in december 2022
De provincie Utrecht verwacht dat Provinciale Staten op 14 december 2022 een definitief besluit
nemen over de voorgestelde wegaanpassingen. U kunt deze vergadering volgen op de publieke
tribune van de Statenzaal in het provinciehuis en via de livestream op het Stateninformatiesysteem, op
www.provincie-utrecht.nl.
Medio december 2022 krijgt u weer een nieuwsupdate van ons, over het genomen besluit van
Provinciale Staten.
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

