
 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad  

 
 

 
 
Nummer:  …. - ..                                                                                  (In te vullen door de raadsgriffie) 
 
Datum: 16-07-2018 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
Steller: Rob Smulders fractie: PvdA 
 
Onderwerp: Fietstunnel Coelhorsterweg-N199 Hoogland 
 

 
 
1. Is het College het met de PvdA eens dat de veiligheid en bereikbaarheid van fietsers/voetgangers 
ter hoogte van het kruispunt bij de N199 in het geding is (de oversteek bedraagt maar liefst 6 
rijstroken)? 
  
2. Is het College op de hoogte van de overschrijdingen op het oorspronkelijk geraamde budget van € 
2,6 miljoen naar € 3,9 miljoen? 
  
3. Kan het College verklaren waarom de extra kosten voor grondaankopen, verleggen kabels en 
leidingen en inpassing van hellingen niet al eerder in de raming zijn meegenomen? 
  
4. Gaat het College in contact treden met de Provincie Utrecht met het verzoek nu niet langer te 
wachten met uitvoering van de 'fietstunnel Coelhorsterweg - N199' ten gunste van de veiligheid van 
de weggebruikers ter plaatse? 
 
5. Hoe denkt het college het verschil van 1,3 miljoen te kunnen begroten?  
 
 
 

 
Toelichting 
Informatie binnen VERDER 
- fietstunnel Coelhorsterweg – N199 gaat niet door (€ 2,6 miljoen); De ongelijkvloerse verbinding met de N199 
voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Coelhorsterweg, is definitief berekend op investeringskosten. 
Oorspronkelijk begroot op € 2,6 miljoen, komt de raming nu op € 3,9 miljoen. De hogere raming wordt veroorzaakt 
door inpassing van de hellingen, noodzakelijke grondaankopen en kabels & leidingen. De maatregel was vooral 
bedoeld als autodoorstromingsmaatregel. Doordat de kosten veel hoger uitvallen, is de maatregel ook niet meer 
kosteneffectief  vanuit de systematiek van VERDER. Voor 400 tot 500 fietsers per dag vinden wij dit een te grote 
investering. Het vrijkomende budget van deze fietstunnel wordt ingezet op fietsprojecten met meer rendement in 
fietsgebruik. 
- motie ‘VERDER op de fiets’ 2016-048M; restsaldo’s op fietsmaatregelen binnen VERDER worden ingezet voor 
fietsmaatregelen uit het fietsplan, op dit moment € 0,3 miljoen. 
  
 



 
 

 
 


