
HERBEZINNING WESTELIJKE ONTSLUITING 

De Algemene Ledenvergadering van D66 Amersfoort bijeen op 20 mei 2015 

Overwegende dat, 

 De Westelijke ontsluiting in de variant 7b 67,1 miljoen euro kost; 

 De Westelijke ontsluiting grote ecologische schade toebrengt, waaronder de kap van 3000 

bomen o.a. in de ecologische hoofdstructuur; 

 De Westelijke Ontsluiting waarschijnlijk niet binnen het budget kan worden gerealiseerd o.a. 

vanwege een grote parkeergarage in het bos bij de dierentuin; 

 De Westelijke Ontsluiting voor nieuwe problemen zal zorgen bij de aansluiting op de 

Amsterdamseweg omdat hiervoor geen verkeersmaatregelen zijn genomen en die ook niet in 

het budget zitten; 

 De Gemeente Soest geen maatregelen zal nemen aan de Birkstraat, zodat ook de beoogde 

doorstroming niet zal functioneren; 

 De uitwerking van de Westelijke Ontsluiting niet in overeenstemming is met het besluit van 

de gemeenteraad; 

 Het onbegrijpelijk is en niet uit te leggen om zo’n dure variant aan te leggen terwijl er 

structureel 19 miljoen euro moet worden bezuinigd; 

 Er goedkopere varianten zijn zoals de bewonersvariant die ook voor betere doorstroming 

kunnen zorgen; 

 De D66 fractie met deze variant heeft ingestemd zonder dat hierover eerder met de leden is 

gesproken; 

 

Verzoekt de D66 fractie Amersfoort om  

 Een herbezinning over de Westelijke Ontsluiting aan de gemeenteraad voor te stellen, ook 

gezien in het licht van de grote financiële problemen waarin de gemeente verkeert.  

 Alsnog samen met de bewoners en belangenorganisaties de bewonersvariant uit te werken 

en hiervoor de verkeersanalyses te laten uit voeren. 

 Om op basis van de herbezinning overleg te zoeken met de provincie en andere partners om 

de financiering in het kader van VERDER veilig te stellen. 

Ondertekent door: 

Peter de Langen 

Patrick Nederkoorn 

Lex Hemels 

Raphael Smit 

Dirk Kaan 

 

 

 

 



Bijlage: Te kappen bomen 

OVERZICHT BOMEN UIT DE BER           

Gebied Totaal Behoud BEA* Kap is % 

BW- Noord 1104 399 114 591 54% 

Parkeerplaats Birkhoven 274 125 36 113 41% 

Parkeerplaats Dierenpark Amersfoort 1211 506 112 593 49% 

Nieuwe Parkeerplaats Kabouterhut 194 104 5 85 44% 

Aletta Jacobslaan 106 77 0 29 27% 

Bernhardkazerne 644 86 5 553 86% 

Daam Fockemalaan 422 178 10 234 55% 

OLV Ter Eem 557 277 25 255 46% 

Bos Belgenmonument 609 262 15 332 55% 

Stichtse Rotonde 282 159 6 117 41% 

            

TOTAAL 5403 2173 328 2902 54% 

   

6% 
  

      

       * Nog niet zeker dat deze bomen behouden blijven is ook nog eens 6% 
   



OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR 
 

Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.  
Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden 
afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden 
staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop,  met als label het woord participatie. 
Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen 
mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties 
en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De 
chaos en paniek op het stadhuis lijkt inmiddels compleet.  

De ‘winst‘ van het onzinnige proces dat  is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de 
stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen 
zes weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren 
en de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de 
gemeente een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd 
door deze schijndemocratie.  Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een 
overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke 
beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de 
inwoners worden genomen?  
Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting 
en kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling 
gewogen zullen gaan worden. 

Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het 
gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de 
rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens 
zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en 
weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen? 

De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En 
de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen 
hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen? 
Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof 
de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost! 

Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken. 
Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest. 

 

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken. 

• Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te 
besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting. 

o Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats 
van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’ 
advies op over hoe het beter kan. 

o Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer 
de tijd wordt genomen  voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven, 
vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad. 



• Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw 
in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een 
serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt.  

o Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen 
elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken. 

o Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog 
opdrachtnemers wordt van de stad. 
 

• Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt  gehouden naar de gang van 
zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.  

o Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden, 
om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen. 

o Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt 
gehouden. 
 

Tenslotte 

Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in 
burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing:  een manier van 
werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te 
beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse 
knauw gekregen. It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt 
nu het er echt toe doet is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen 
dat verschillende actieve burgers zich op dit moment ernstig beraden op hun deelname aan 
lopende initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. 

De bal ligt bij u. En ons dringende verzoek is: pak die bal op.  

 

Onderstaande inwoners van de stad onderschrijven van harte dit pamflet: 

Jan Aalbers 
Esther Achttienribbe 
Erik Bax 
Ab van Beek 
Guido van Beek 
Nynke van Beem 
Michiel Berculo 
Willem Berghuis 
Lia Bouma 
Jan Breg 
Joke van Burgsteden 
Gerard Chel 
Annemiek de Crom 
Nelleke Dumoulin 
Nicole Esteje 
Oege Faber 
Jan Feikema 
Christel Hartkamp 
Peter Hartkamp 
Carla Hartog 

Mariëlle den Hartog 
Maartje ter Horst van 
Delden 
Dick Haver Droeze 
Liedewij  Haver Droeze 
Edgar van Groningen 
Margriet Guiver-
Freeman 
Nienke van der Heide 
José Heideveld 
Margriet van der 
Heijden 
Hans van Helden 
Margreet van 
Hensbergen 
Wim Hermsen 
Nienke van Herwijnen 
Geurt Hilhorst 
Hanneke van den 
Hoek-Hesseling 

Riekje Hoffman 
Gea Hogenbirk 
Mieke Honingh 
Annemarth Idenburg 
Hans van Keken 
Wilma van Klooster 
Krijn Koetsveld 
Jan-Herman Koller 
Peter de Langen 
Paul Liklikuwata 
Cees van der Linden 
Vincent Linderhof 
Angela Manders 
Cornelis de Maijer 
Ben Nitrauw 
Roelie Norp 
Moniek Nusselein 
Ria Pasman 
Kees Quaadgras 
Ans Raven 
Ria Roelofs 

Anne-Marie Ruiter 
Marcel Sanders 
Mira Schirer-Majoor 
Joke Sickmann 
Raphael Smit 
Paul Struijk 
Theo Stubbé 
Peter van Swieten 
Jos Thomas 
Dick van de Velde 
Wilma Verburg 
Rob Vermazen 
Marie-Antoinette de 
Veth 
Wil Voorn 
Harry Vos 
Daan Vosskühler 
Eefke Wesdorp 
Lucas Wildervank 
Norbert van Zwetselaar
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RAADSINFORMATIEBRIEF 2015-049

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4958449 

Aan : Gemeenteraad  Datum : 13 april 2015 

Portefeuillehouder :  Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit 

      

      

TITEL 
Beantwoording motie: Hoe nu verder met de Westelijke ontsluiting? (2015-046M) 

 

KENNISNEMEN VAN 
De beantwoording van de motie van de SP en Groen Links:  "Hoe nu verder met de Westelijke 

ontsluiting?  

 

AANLEIDING 
In de raadsvergadering van 31 maart 2015 heeft uw raad een motie aangenomen om te onderzoeken of 

besparingen kunnen worden gehaald uit een alternatieve invulling voor de Westelijke ontsluiting en 

hiermee financiële besparingen te behalen voor de gemeente Amersfoort. Ook is gevraagd wat het 

standpunt van de VERDER-partners in deze kwestie is. 

 

In de motie wordt het volgende gevraagd: 

1. Te onderzoeken welke stappen nodig zijn om in overleg met de betrokken partners de 

Westelijke Ontsluiting te vervangen door een goedkopere (nader in te vullen) variant;  

2. Te onderzoeken hoeveel financiële besparingen dit oplevert, en te onderzoeken hoe deze 

besparingen in aftrek kunnen worden gebracht op de nog openstaande verplichtingen van de 

gemeente Amersfoort aan VERDER;  

3. In overleg te treden met de partners in VERDER en hen te vragen hoe zij staan tegenover de 

hierboven genoemde aanpassingen van het VERDER pakket nu Amersfoort met een forse 

bezuinigingsopgave te maken heeft, en hen te vragen onder welke voorwaarden zij met deze 

aanpassingen akkoord gaan;  

4. Hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de raad;  

5. In de tussenliggende tijd geen onomkeerbare stappen te nemen die de hierboven genoemde 

maatregelen belemmeren.  

 

Aanvullend zijn in het debat nog de volgende vragen gesteld: 

6. Waarom  is de Westelijke ontsluiting niet opgenomen in de lijst met mogelijke bezuinigingen? 

7. Zijn er mogelijkheden om projecten binnen VERDER te ruilen?      

 

Met raadsinformatiebrief 2015-035 (d.d. 17 maart 2015) heeft ons college u op de hoogte gebracht van 

de eerste inventarisatie van keuzeruimte, om te komen tot een evenwichtige gemeentebegroting voor 

Amersfoort. Dit is nodig aangezien er nu een financiële meerjarenopgave ligt die na de start van ons 

college door een aantal ontwikkelingen groter is geworden en eerder dan gepland aangepakt zal 

moeten worden (zie raadsinformatiebrief 2015-005 d.d. 13 januari 2015). 

 

Ons college is zich bewust van de schok die de omvang van de inventarisatie en de hierin opgenomen 

maatregelen met zich mee heeft gebracht in de stad en bij de raad. Ook heeft ons college gezien dat het 

niet opnemen van bepaalde maatregelen bij een deel van de inwoners tot onbegrip heeft geleid. Hierbij 
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is de geplande investering voor de Westelijke ontsluiting tot punt van discussie geworden, waarbij een 

adequate toelichting voor het niet opnemen ervan in de raadsinformatiebrief  over de ‘inventarisatie 

van keuzeruimte’ wordt gemist. Het debat rond de motie heeft ons college duidelijk gemaakt dat de 

financiering van VERDER en van de Westelijke ontsluiting beter moet worden toegelicht waarbij 

eventueel ontstane misverstanden moeten worden weggenomen. 

 

KERNBOODSCHAP   
Uit onderzoek blijkt dat op basis van de afspraken binnen VERDER geconcludeerd kan worden dat 

eventuele besparingen op de Westelijke ontsluiting niet leiden tot lagere bijdrage aan VERDER. Inzet 

voor de bezuinigingsopgave van de gemeente Amersfoort is daarmee niet mogelijk.  

 

TOELICHTING PER ELEMENT VAN DE MOTIE 
1. Te onderzoeken welke stappen nodig zijn om in overleg met de betrokken partners de 

Westelijke Ontsluiting te vervangen door een goedkopere (nader in te vullen) variant;  
De laatste twee raadsbesluiten met betrekking tot de Westelijke ontsluiting zijn hierbij van belang. Op 

9 juli 2013 heeft de raad besloten (reg. Nr. 4401211) te kiezen voor variant 7B met als terugvaloptie 

variant 7 (hetzelfde tracé als 7B maar dan niet verdiept ter hoogte van de Beroemde Vrouwenbuurt) en 

als tweede terugvaloptie variant 2 (de nul-plus variant). Vervolgens is op 17 december 2013 (reg. Nr. 

4527200) definitief gekozen voor variant 7B waarbij alle andere varianten niet meer aan de orde zijn.  

 

Op basis van het laatste raadsbesluit is vervolgens de nadere uitwerking ter hand genomen en is bij 

VERDER de uitvoeringsaanvraag ingediend. De beschikking op de uitvoeringsaanvraag in inmiddels 

binnen. Momenteel is het bestemmingsplan in procedure. Dat betekent dat de VERDER partners 

definitieve goedkeuring voor variant 7B hebben gegeven. 

 

Bovenstaande betekent dat, indien de raad kiest voor een andere variant, een aantal stappen opnieuw 

moeten worden doorlopen: 

1. Ten eerste de keuze voor een andere variant; 

2. Aantonen dat de gekozen variant voldoet aan de VERDER-criteria; 

3. Alle benodigde onderzoeken voor deze variant uitvoeren; 

4. Uitvoeringsaanvraag indienen bij VERDER; 

5. Bestemmingsplan procedure opnieuw opstarten. 

 

Het uitvoeren van bovenstaande stappen betekent qua doorlooptijd een vertraging van minimaal een 

half jaar tot een jaar. 

 

Ervan uitgaande dat de motie is gericht op het realiseren van optie 7 of 2 omdat deze twee varianten 

destijds (besluit van 9 juli 2013) door de raad als enige varianten zijn aangegeven als terugvaloptie, 

richt de verdere toelichting zich met name op deze twee varianten. 

 

2. Te onderzoeken hoeveel financiële besparingen dit oplevert, en te onderzoeken hoe deze 
besparingen in aftrek kunnen worden gebracht op de nog openstaande verplichtingen 
van de gemeente Amersfoort aan VERDER;  

 
Voor het overzicht van de beantwoording wordt bovenstaande vraag in twee delen geknipt: 

a) Welke besparingen zijn te behalen met de Westelijke ontsluiting als voor een goedkopere 
variant wordt gekozen? 

b) Kan deze besparing worden ingezet om de nog openstaande verplichtingen aan 
VERDER te dekken? 
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a) Welke besparingen zijn te behalen met de Westelijke ontsluiting als voor een goedkopere 
variant wordt gekozen? 

Een keuze voor een andere variant dan variant 7B betekent dat een aantal onderzoeken en procedures 

opnieuw moeten worden uitgevoerd. In totaal is vanaf juli 2013 (moment van keuze voor variant 7B) 

€1.960.000,- aan voorbereidingskosten besteed. Een ruwe inschatting is dat 50% van deze kosten 

opnieuw moet worden gemaakt.  

 

Besparingen voor variant 7: 

De kosten van variant 7 zijn weergegeven in hoofdstuk 8 van de bijlage “Verbetering doorstroming 

verkeer aan de westzijde van Amersfoort, uitwerking coalitieakkoord, samenvatting onderzoeken” 

(reg.nr. 4410695).  Hieruit blijkt dat variant 7 ca € 1.000.000,- goedkoper is dan variant 7B. Omdat 

ook voor deze variant er een aantal onderzoeken en procedures opnieuw moeten worden uitgevoerd 

zal dit een groot deel van de lagere kosten teniet doen. Variant 7 voldoet ook aan de criteria van 

VERDER.  

 

Besparingen voor variant 2: 

De kosten van variant 2 zijn in een eerder onderzoek geraamd op € 15.300.000,- Dit is weergegeven in 

hoofdstuk 7 van de bijlage ” Keuze voorkeursvariant,bijlagen bij raadsvoorstel”  (reg. Nr .4187384). 

Dit het raadsvoorstel waarin de keuze voor variant 4C als voorkeursvariant is voorgelegd aan de raad, 

hier is toen geen besluit over genomen. 

Ten aanzien van variant 2 heeft de Provincie al laten weten dat deze niet voldoet aan de VERDER 

criteria en dat deze niet gefinancierd kan worden met VERDER gelden. In haar brieven van 6 

december 2012 en 18 oktober 2013 stelt de provincie: 

o “De robuustheid van de oplossing is onzes inziens gelegen in een ongelijkvloerse 

kruising van het spoor.” 

o “ door de spoorwegovergang te betrekken in de oplossing wordt een belangrijk 

obstakel weggenomen voor auto en fiets. Tegelijkertijd bied het een kans om de 

veiligheid voor auto en fiets te verbeteren. Tenslotte zal ook het busvervoer tussen 

Soest, Baarn en Hilversum aanzienlijk in betrouwbaarheid winnen.”; 

o ”De keuze voor variant 7B wordt door ons ondersteund. Deze variant voldoet aan de 

eisen voor doorstroming zoals deze in VERDER zijn gesteld. We hebben beide 

geconstateerd dat dit niet geldt voor de terugvaloptie: de nul-plus-variant. Voor deze 

variant kunnen de VERDER gelden niet worden ingezet.”; 

o “Het is nu primair aan de gemeente om hierover op korte termijn een besluit te nemen. 

Echter, het regionale belang van een robuuste oplossing en de provinciale financiële 

bijdrage maakt dat wij nauw toezien op deze besluitvorming. Indien de gemeenteraad 

van Amersfoort niet op voorstel van het college van B&W tot besluitvorming kan 

komen, zijn wij genoodzaakt een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen om tot 

een inpassingsplan te komen.”. 

 

In de reactie van de gedeputeerde (zie beantwoording vraag 3) wordt het standpunt, dat de betreffende 

variant moet voldoen aan de VERDER voorwaarden en dat bij het niet voldoen aan die voorwaarden 

de VERDER bijdrage vervalt, herhaald.  

 

Dat betekent dat bij een keuze voor variant 2 de gemeente Amersfoort geen bijdrage van VERDER 

krijgt en dat de € 15.3 miljoen door de gemeente Amersfoort gedekt moet worden. De € 60 miljoen uit 

VERDER voor de Westelijke ontsluiting zal terugvloeien naar VERDER. De € 7,1 miljoen 

aanvullende financiering zal bij deze keuze teruggaan naar Beter Benutten en het restbudget 

Randstadspoor. 

 

Variant 2 wijkt veel af van variant 7B, dat betekent dat een groot deel van de onderzoeken, die na het 

raadsbesluit van 9 juli 2013 zijn verricht, opnieuw moet worden uitgevoerd. Variant 2 zal daarmee 

duurder worden dan €15,3 miljoen. Het is op dit moment niet in te schatten hoeveel duurder. 
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b) Kan deze besparing worden ingezet om de nog openstaande verplichtingen aan 
VERDER te dekken? 

De nog openstaande verplichtingen onderscheiden we in verplichtingen ten aanzien van het totale 

VERDER pakket (de bijdrage) en verplichtingen ten aanzien van projecten. 

 

Verplichtingen VERDER-pakket: 

Ten aanzien van het VERDER-pakket zijn in 2009 door de gemeenteraad van Amersfoort 

onderstaande verplichtingen aangegaan. 

 

In het samenwerkingsverband VERDER zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk de bereikbaarheid in 

de regio te verbeteren. Het rijk investeert € 2,6 miljard in onze regio voor de verbetering van de 

doorstroming op de rijkswegen. De regio (Provincie Utrecht, BRU
1
, Regio Amersfoort, gemeenten 

Utrecht en Amersfoort) investeert hierbij € 500 miljoen voor verbetering van het regionale en lokale 

wegennet, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Amersfoort levert hierin een bijdrage van € 20 

miljoen plus een bijdrage van € 2,2 miljoen als onderdeel van de bijdrage van de Regio Amersfoort. In 

totaal komt dit neer op ca 4,5%  van de in totaal € 500 miljoen aan regionale projecten. Vanuit dit 

totale budget hebben de VERDER-partners een pakket samengesteld van projecten en maatregelen die 

alle bijdragen aan een betere bereikbaarheid in de regio. Voor de Westelijke ontsluiting is daaruit € 60 

miljoen beschikbaar gemaakt. De bijdrage van de gemeente Amersfoort aan VERDER is gekoppeld 

aan het gehele pakket van VERDER en niet aan separate projecten. 

 

De bijdrage van Amersfoort aan VERDER is verdeeld over drie pakketten: de basis maatregelen, de 

no-regret maatregelen en de aanvullende maatregelen.  

 In maart 2009 heeft de raad de eerste fase van de pakketstudie, (basis- en no regret) vastgesteld. De 

bijdrage voor deze eerste fase bedraagt € 5,55 miljoen, is gedekt via de RSV-2 en is in de periode 

2011 en 2014 in de begroting opgenomen.  

 In het najaar 2009 is het aanvullend pakket vastgesteld. De bijdrage voor deze aanvullende 

maatregelen bedraagt € 16,65 miljoen. In de tussenbalans 2012 is € 7,5 miljoen gereserveerd tot 

2020. In de periode 2017-2020 is € 6 miljoen gepland, Na 2020 het restant van € 3,2 miljoen. 

 

 

Verplichtingen projecten: 

In totaal wordt er voor bijna 117 miljoen aan VERDER projecten in  Amerfoort uitgevoerd. In de 

uitvoering van projecten binnen het Amersfoortse deel van VERDER is inmiddels voor € 28,8 miljoen 

aan kosten gemaakt cq. afspraken in een bestuursovereenkomst gemaakt. In jaarrekening over 2014 

die deze maand aan u wordt aangeboden, is een nadere specificatie van dit bedrag opgenomen. 

 

 
    Amersfoortse   

  Omvang  bijdrage  Maatregelen 

       

Rijk  2.600 mln.  -   

Regio  500 mln.  22,2 mln.  116,6 mln. 

       

       

Reeds besteed / afspraken      28,8 mln. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Als gevolg van de wet afschaffing plusregio’s zijn de verkeer- en vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht 

(BRU) per 1 januari 2015 overgegaan naar de provincie Utrecht. 
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In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de Amersfoortse bijdrage aan VERDER zich verhoudt 

tot de kosten van de verschillende varianten: 

 
VERDER  Westelijke ontsluiting  

Amersfoortse bijdrage  Variant  Kosten 

     

22,2 mln.  7B  67,1 mln. 

22,2 mln.  7  66,1 mln. 

22,2 mln.  2 (nul+)  15,3 mln. 

     

 

 

Conclusie: 

Een eventuele keuze voor een goedkopere variant leidt niet tot een lagere bijdrage aan VERDER voor 

de gemeente Amersfoort. Een keuze voor de nul-plus variant leidt tot meer kosten voor Amersfoort. 

Wanneer minder geld wordt geïnvesteerd in de Westelijke ontsluiting zal dit geld terugvloeien in het 

VERDER-budget en is het aan de gezamenlijke partners om te bepalen hoe dit bedrag wordt 

geïnvesteerd. Het ligt voor de hand om eerst de binnen VERDER gemelde overprogrammering te 

dekken en pas nadat deze is gedekt zal er naar andere bestedingen te kijken. Met overprogrammering 

wordt het totaal aan projecten binnen VERDER bedoeld waar nog geen budget voor is. Dat betekent 

dat er geen sprake zal zijn van een lagere bijdrage van de gemeente Amersfoort. 

 

3. In overleg te treden met de partners in VERDER en hen te vragen hoe zij staan 
tegenover de hierboven genoemde aanpassingen van het VERDER pakket nu 
Amersfoort met een forse bezuinigingsopgave te maken heeft, en hen te vragen onder 
welke voorwaarden zij met deze aanpassingen akkoord gaan;  

Wij hebben onze regiopartners gevraagd hoe zij aankijken tegen een alternatieve goedkopere variant 

voor de Westelijke ontsluiting en mogelijkheden voor besparingen voor de gemeente Amersfoort. 

Onderstaand hun reacties. 

 

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer (Regio Amersfoort): 

“De regio was in december 2013 erg blij met de definitieve duidelijkheid die door de Raad van 

Amersfoort werd uitgesproken. Juist de gekozen variant is een duurzame bijdrage aan de 

bereikbaarheid van de regio. Het is de variant die na uitvoerige klankbordgesprekken op de meeste 

ondersteuning kon rekenen. 

Vanuit de regio bezien is er geen reden om de afweging opnieuw te maken. Wij zijn voor een spoedige 

uitvoering, ook om negatieve interactie met andere projecten zoals A1, A 27, A 28  en knooppunt 

Hoevelaken niet te frustreren. Juist over deze negatieve interactie als gevolg van uitstel van uitvoering 

bestaat in de regio veel zorg.” 

 

Gedeputeerde en Voorzitter Utrechts Verkeer en Vervoerberaad: 

“De bijdrage die de gemeente levert aan het programma VERDER staat los van de projecten. Deze 

vloeit voort uit de bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeenten uit 2006. Meevallers in 

afzonderlijke projecten komen ten goede van de overprogrammering van het totaal. Daarbij komt dat 

de provincie een subsidiebeschikking heeft afgegeven waarin voorwaarden zijn gesteld aan de uit te 

werken variant. Wanneer aan deze voorwaarden niet wordt voldaan vervalt de gehele bijdrage, maar 

blijft de gemeente Amersfoort dus gehouden aan de totale financiële bijdrage aan het programma 

VERDER. Deze zal dan zogezegd toevloeien naar de overprogrammering van het totale pakket aan 

maatregelen.” 

 

 HID Rijkswaterstaat Midden Nederland: 

“Gelet op de eerdere zorgvuldige besluitvorming en de bereikte voortgang wil ik graag vasthouden aan 

de afgesproken variant 7B van de westelijke aansluiting.” 
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4. Hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de raad;  
Met deze beantwoording wordt aan deze vraag invulling gegeven. 

 

5. In de tussenliggende tijd geen onomkeerbare stappen te nemen die de hierboven 
genoemde maatregelen belemmeren.  

Momenteel wordt gewerkt aan de beantwoording van de vooroverleg reacties. Vervolgens zal het 

bestemmingsplan aan de raad worden aangeboden voor de ter visie legging. Pas op het moment dat er 

daadwerkelijk aanbesteed wordt, worden er onomkeerbare stappen gezet. De aanbesteding is pas in 

2016 voorzien. 

 

6. Waarom is de Westelijke ontsluiting niet opgenomen in de lijst met mogelijke 
bezuinigingen? 

De criteria bij de inventarisatie van de keuzeruimte voor de meerjarenbegroting waren: de maatregel 

moet een besparing opleveren, het moet juridisch mogelijk zijn en de besparing moet binnen de 

periode van de meerjarenbegroting te verwezenlijken zijn. Vanwege de vastgelegde afspraken en het 

reeds bestede geld zijn  projecten gefinancierd vanuit VERDER, waaronder de Westelijke ontsluiting,  

niet opgenomen in de inventarisatie van de keuzeruimte. 

 

7. Zijn er mogelijkheden om projecten binnen VERDER te ruilen?      
Mogelijkheden voor het ruilen van een Amersfoorts VERDER-project zijn opgenomen in de evaluatie 

en aangepaste spelregels die nog aan uw raad moeten worden voorgelegd. Het Utrechts Verkeers- en 

Vervoersberaad (UVVB) heeft hierover afgelopen december een besluit genomen. De nieuwe 

afspraken bieden meer flexibiliteit. 

Projecten mogen worden geruild, op voorwaarde dat afstemming met de dekkende partner (provincie) 

en de regio Amersfoort heeft plaatsgevonden, en het UVVB hiermee heeft ingestemd. Ruilen houdt in 

dat de gelden voor het betreffende project door de VERDER-partners op andere wijze en elders 

worden ingezet voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Ruilen leidt niet tot een 

besparing voor de gemeente Amersfoort in de vorm van een lagere bijdrage aan VERDER. 

 

CONSEQUENTIES 
Besparen op de Westelijke ontsluiting leidt niet tot een lagere Amersfoortse bijdrage aan VERDER. 

 

DUURZAAMHEID  
n.v.t. 

 

FINANCIËN 
n.v.t. 

 

PREVENTIEF TOEZICHT PROVINCIE  
De afhandeling van deze motie heeft geen gevolgen in het kader van het preventief toezicht. 

 

RISICOPARAGRAAF  
n.v.t. 
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COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN  
Ons college heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of besparingen op het project 

Westelijke ontsluiting gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is onderzocht of deze besparingen 

leiden tot een lagere bijdrage aan het programma VERDER. 

 

Uit onderzoek blijkt dat op basis van de afspraken binnen VERDER geconcludeerd kan worden dat 

eventuele besparingen op de Westelijke ontsluiting niet leiden tot lagere bijdrage aan VERDER. Inzet 

voor de (structurele) bezuinigingsopgave van de gemeente Amersfoort is daarmee niet mogelijk. 

 

Voor het beantwoorden van de vragen uit de motie is overleg gevoerd de Regio Amersfoort,  de 

Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. De betreffende correspondentie hieromtrent wordt ter inzake 

neergelegd bij de griffie. 

 

VERVOLGSTAPPEN  
We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de financiële afspraken binnen 

VERDER en de consequenties van aanpassingen in het pakket van VERDER. En wij hopen hiermee te 

hebben toegelicht waarom de Westelijke ontsluiting of andere VERDER-maatregelen geen onderdeel 

uitmaken van de inventarisatie van de keuzeruimte voor de bezuinigingen. 

 

Uiteraard zijn wij bereid om, indien u dat wenst  meer gedetailleerde toelichting aan uw raad te geven 

over de financiële afspraken binnen VERDER en de verdeling van het budget onder de 

bereikbaarheidsprojecten in de regio. 

 

In december 2014 heeft het UVVB een voorstel vastgesteld over de evaluatie van VERDER en 

aangepaste spelregels. Daarin worden ook wijzigingen ten aanzien van Amersfoortse projecten 

voorgesteld. Dit voorstel leggen wij nog ter besluitvorming aan uw raad voor. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 
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