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In de commissie Ruimte op 1 oktober heeft D66 het college gevraagd om voor de raad van 14 
oktober de verschillende brieven te doen toekomen die zouden zijn verstuurd tussen september 
2012 en september 2013 inzake de uitvoeringsplannen van het Engelendaal, met name over de 
inrichting van de laatste twee kruisingen. Hierop is geen antwoord ontvangen, vandaar dat wij de 
volgende raadsvraag stellen:  
 
1. Zijn er vóór september 2013 brieven verstuurd aan de raad over de uitvoeringsplannen van 
het Engelendaal? 
Antwoord: Voor de beantwoording verwijzen wij naar de brief “toezegging College inzake brieven 
IVVP” d.d. 10 oktober 2013. Deze toezegging is tijdens de commissiebehandeling gedaan en via 
deze brief afgedaan.  
 
2. Zo nee, waarom niet?  
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1. 
 
3. Zo nee: is de ‘precisering’ van het programma van eisen gebeurd voor het onderzoek naar de 
absolute noodzaak van de linksafstroken op de laatste twee kruisingen of erna?  
Antwoord: In het programma van eisen zijn de uitgangspunten opgenomen en is het kwaliteits-
niveau bepaald. Expliciet is opgenomen dat de kruispuntvorm nog bepaald diende te worden. In 
de vervolgfase, het voorlopig ontwerp, zijn de verschillende onderzoeken uitgevoerd op basis 
waarvan de keuze gemaakt is. De onderbouwing hiervan is gegeven in notitie “afweging 
kruispuntvormen Rietschans en Buitenhoflaan” d.d. 01 september 2013 en tijdens de 
raadspresentatie van 3 september 2013. 
  
4. Indien dat erna is gebeurd: kunt u aangeven in hoeverre er serieus rekening is gehouden met 
de optie dat er geen linksafstroken op deze kruisingen zouden komen bij de precisering van het 
programma van eisen?  
Antwoord: Zie antwoord op vraag 3. Tijdens de voorlopig ontwerp fase heeft deze afweging 



 

 

plaatsgevonden. Dit is gebeurd op basis van, en na afronding van, het programma van eisen. 
 
5. Indien daarmee geen rekening is gehouden bij de precisering: hoe kunt u dan volhouden dat u 
serieus heeft onderzocht dat de linksafstroken op de laatste kruisingen van het Engelendaal 
absoluut noodzakelijk zijn? 
Antwoord: Tijdens het programma van eisen zijn de kwaliteitsnormen bepaald, niet de 
kruispuntvorm. Tijdens de voorlopig ontwerp fase, welke na het programma van eisen heeft 
plaatsgevonden, is de afweging tussen de kruispuntvormen gemaakt zoals ook gerapporteerd in 
de notitie “afweging kruispuntvormen Rietschans en Buitenhoflaan” d.d. 01 september 2013 en 
de presentatie van 3 september 2013. 
 
 
 


