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Bijlagen 

Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen van HA! en de SGP inzake Binnenweg/Rijsbruggerweg 

Geachte heer Hofstee en de heer Van den Berg, 

Op dd. 10 april 2016 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het 
Reglement van Orde over de Binnenweg/Rijsbruggerweg. 

Vraag 1: Bent u het met Houten Anders! en de SGP eens dat het traject 
Binnenweg/Rijsbruggerweg nog een aantal verkeerstechnische zeer onveilige situaties in zich 
heeft? 
Antwoord: 
Neen, zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 2: Ben u het met Houten Anders! en de S G P eens dat er op het traject 
Binnenweg/Rijsbruggerweg een zeer grote onderhoudsachterstand is in het deel tussen de 
N410 en de N421. Zodanig dat de gaten in de weg een verkeersonveilige situatie is voor 
f ietsers? 
Antwoord: 
Ja. Het is correct dat er een grote onderhoudsachterstand is in het deel tussen de N410 en de N421. 
Dit gedeelte van de rijbaan is voorzien van asfalt waarvan het bindmiddel (bitumen) het eind van zijn 
levensduur heeft bereikt. Aangezien er eerst meer duidelijkheid moet komen over de toekomstige 
invulling van dit gedeelte van de rijbaan, is er nog geen groot onderhoud uitgevoerd. 
De verkeersveiligheid borgen wij door dit gedeelte van de rijbaan extra te inspecteren. Dit gebeurt 2 
maal per week, waarbij nieuwe gaten die zijn ontstaan direct opgevuld worden met koud asfalt. 

Vraag 3: Zijn de beloofde resultaten van het verkeersonderzoek omgeving Limesbaan door de 
provincie opgeleverd? 
Antwoord: 
Ja. 

Vraag 4: Zijn de resultaten van onderzoek beschikbaar voor de leden van de raad? 
Antwoord: 
Ja. Na een presentatie in het college van de uitkomsten van het onderzoek door de provincie en een 
definitief besluit van Rijkswaterstaat ten aanzien van de Oostelijke ontsluiting (toegezegd voor de 
zomer) zal bekeken worden welke maatregelen in het buitengebied uitgevoerd moeten worden. Dit zal 
gezamenlijk opgepakt worden door de provincie Utrecht en de gemeente Bunnik. U zult per brief 
geïnformeerd worden over de evaluatie en het vervolgproces Oostelijke ontsluiting. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



Vraag 5: Heeft de daarbij behorende en toegezegde evaluatie plaatsgevonden? Zo nee: 
wanneer vindt deze plaats? 
Antwoord: 
Nee. 
Het proces bij de provincie is helaas trager verlopen. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om de 
uitkomsten van het onderzoek tegelijkertijd met een plan voor eventuele maatregelen naar buiten te 
brengen. Om te voorkomen dat er extra vertraging in het proces ontstaat, is besloten dat de gemeente 
Houten en de gemeente Bunnik de nadere uitwerking voor het verbeteren van de situatie op de 
Binnenweg/Rijsbruggerweg op korte termijn samen oppakken en uitwerken. 
Na 10 mei is er een bestuurlijk overleg met de provincie Utrecht, Houten en Bunnik. 

Vraag 6: Bent u bereid de resultaten van deze evaluatie met de raad te delen? 
Antwoord: 
Ja. 

Vraag 7: Bent u het met Houten Anders! en de S G P eens dat het niet zinvol is om regels op te 
stellen die niet gehandhaafd (kunnen) worden? 
Antwoord: 
Nee. Op de naleving van de verkeersborden kan wel gehandhaafd worden. De politie heeft in de 
afgelopen tijd ook op verschillende dagen en tijden gecontroleerd. Er zijn weggebruikers die willens en 
wetens de verkeersregels negeren. Om deze overtredingen te kunnen voorkomen, helpt wellicht 
alleen een fysieke maatregel. 

Vraag 8: Bent u het met Houten Anders! en de S G P eens dat de verkeersregels op het traject 
Binnenweg/Rijsbruggerweg massaal met voeten getreden worden? 
Antwoord: 
Neen. Ons is wel bekend dat er diverse overtredingen plaatsvinden in het gebied. 

Vraag 9: Bent u van plan om de regels te gaan handhaven? 
Antwoord: 
Ja. 
Ter informatie: de politie houdt regelmatig controle op de Binnenweg/Rijsbruggerweg. Er zijn de 
afgelopen periode diverse verbalen geschreven. 

Wethouder Van Dalen heeft regelmatig contact met de gedeputeerde Verbeek over de voortgang van 
het proces en de situatie Binnenweg/Rijsbruggerweg. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw S. van Muiswinkel via telefoonnummer 
(030) - 63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de s tans, de burgemeester, 

H.S. den Bieman W.M. de Jong 

Bijlage(n): geen 
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