
 

 
 
 

 

D66-fractie en de Westelijke Ontsluiting 
 
"Een betere doorstroom van het verkeer van de Amsterdamsestraatweg naar de Stichtse Rotonde en 
viceversa, dat is het doel van de westelijke ontsluiting. Het gaat vooral om de nu nog gelijkvloerse 
spoorwegovergang bij het Dierenpark Amersfoort, de verkeersveiligheid van met name het fietsverkeer en 
een ontlasting voor de buurt. Een ander doel dan dat is er nooit geweest en het is ook nog steeds actueel", 
zegt D66 woordvoerder mobiliteit Dirk-Joost van Hamersveld 
 
Nadat de gemeente Amersfoort in het najaar van 2014 is geconfronteerd met een verscherpt financieel 
toezicht van de Provincie Utrecht is de discussie weer opgelaaid of zo'n Westelijke Ontsluiting nou wel nodig 
is. Er is veel geld mee gemoeid, maar dat komt voor het merendeel vanuit de Provincie (het is namelijk een 
provinciale weg). De gemeente Amersfoort draagt er ook aan bij, maar dat moet ook gezien worden in het 
kader van de financiële impulsen voor het project VERDER.  VERDER is het mobiliteitsproject van Midden-
Nederland waarbij alle betrokken gemeente en de provincie een financiële bijdrage leveren aan een 
verbetering van de infrastructuur in de regio. Uitgaven voor de Westelijke Ontsluiting hebben geen directe 
gevolgen voor de huidige begroting van de gemeente Amersfoort. 
 
Van Hamersveld begrijpt de commotie over het geld heel goed, maar blijft vasthouden aan het principe dat 
er in 2013 door de Raad is gekozen om dit project te voltooien. "Er is gekozen voor variant 7b+, waarbij een 
groot deel van het tracé dat over het kazerneterrein gaat, verlaagd wordt aangelegd. Daar is uitvoerig over 
gesproken en daar hebben wij als D66 een belangrijk aandeel in gehad. Er zijn tal van onderzoeken gedaan 
naar haalbaarheid en effectiviteit en 7b+ is een goede optie!" aldus Van Hamersveld. De kritische houding 
van omwonenden en de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) is toentertijd 
meegenomen in de overwegingen. Er zijn ook zeker schoonheidsfouten gemaakt in dat participatietraject. 
Van Hamersveld is dan ook benieuwd wat de uitkomst is van de klacht die de SGLA heeft ingediend bij de 
Nationale Ombudsman inzake de participatie:  
"Ik hoop dat daar aanbevelingen uit komen waar we als Raad en College iets aan kunnen hebben voor de 
toekomst".  
 
Er wordt al serieus gesproken over een betere verkeersafwikkeling langs de onderkant van Amersfoort sinds 
1988 (de eerste meldingen dateren zelfs al uit de vijftigerjaren van de vorige eeuw). Begin 2004 werd dat 
urgenter wegens een toename van de verkeersstromen en een voorspelling dat het steeds drukker zou gaan 
worden, ook op het spoor.  
 
Dat er groen opgeofferd moet worden bij dit soort projecten is uitermate jammer, maar de groencompensatie 
bij de aanleg van de westelijke ontsluiting is royaal.  Er wordt meer dan wettelijk verplicht is gecompenseerd 
en er is zelfs een bedrag van 6 ton uitgetrokken voor extra groencompensatie.  
 
"Wat de D66-fractie betreft blijven de afspraken gewoon staan over de aanleg van de westelijke ontsluiting" 
aldus Van Hamersveld. 
 
Voor een visualisatie van de Westelijke Ontsluiting: 
http://www.viadrupsteen.nl/westelijkeontsluitingamersfoort 
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