
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

  

  

  

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kennisgeving voornemen en participatie
Verbetering N303 Voorthuizen-Putten 
Denk en doe mee: uw mening is belangrijk! 
Provincie Gelderland verkent - in overleg met de gemeenten Nijkerk en Putten - 
de mogelijkheden om de provinciale weg N303 tussen Voorthuizen en Putten 
te verbeteren. De bedoeling is om het geplande en reguliere groot onderhoud 
te combineren met het oplossen van hier aanwezige knelpunten.  

In 2019 is – in samenspraak met een vertegenwoordiging uit de omgeving - een 
voorkeursalternatief naar voren gekomen dat ervan uitgaat dat de weg duurzaam 
veilig wordt ingericht met een snelheidsregime van 60 km. per uur, inclusief de 
verbreding van het fietspad.

Samen met de omgeving aan de slag 
De bedoeling is nu dat we – wederom samen met de omgeving - de verdere uitwerking 
van dit voorkeursalternatief bepalen. Hierna moet de beoogde nieuwe inrichting van 
de weg planologisch mogelijk worden gemaakt. Omdat we nu al voorzien dat we de 
planologische procedure hoofdzakelijk vanaf 2022 in gang kunnen zetten, hebben we 
het voornemen om voor te sorteren op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt  naar 
verwachting op 1 juli 2022 in werking. Concreet betekent dit dat we voor dit project 
een Projectbesluit willen inzetten. 

De provincie Gelderland nodigt iedereen uit om van 7 juli 2021 tot en met 18 augustus 
2021 te reageren op het voornemen voor verbetering van de provinciale weg N303 
tussen Voorthuizen en Putten. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, 
waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren op het voornemen. 

Waarom dit project? 
Tussen Voorthuizen en Putten ligt de provinciale weg N303 in een landschappelijk en 
ecologisch waardevol gebied. Langs de weg staan woningen en bedrijven. Binnen de 
kom van Huinen zijn rijbaan en fietspad enkele jaren geleden aangepakt. Buiten de 
kom zijn de rijbaan en bermen smal. Op de N303 mag nu 80 km./uur worden gereden, 
wat relatief hard is voor deze smalle weg met veel uitritten en waar de bomen zeer 
dicht langs de weg staan. Dagelijks rijden er een kleine 11.000 motorvoertuigen per 
dag over de weg. Kortom, de N303 tussen Voorthuizen en Putten is nu niet goed 
ingericht om het auto- en vrachtverkeer op een goede en veilige wijze te verwerken. 
Daarnaast ligt langs de N303 aan één kant van de weg een smal fietspad waar fietsers 
in twee rijrichtingen fietsen en regelmatig met elkaar in conflict komen. Op de N303 
is in het jaar 2024 groot onderhoud gepland. Dit is reden om nu goed te kijken hoe we 
deze weg veilig kunnen inrichten. 

Veilig en comfortabel fietsen 
De provincie wil het fietspad opwaarderen naar een veilige en comfortabele fietsroute 
van voldoende breedte. Ook de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dit willen we 
bereiken door de inrichting, functie en het gebruik van de weg op elkaar af te 
stemmen. Maar de beschikbare ruimte is beperkt waardoor de wensen al gauw 
gevolgen hebben voor het waardevolle landschap en de ecologische functies aan 
weerszijden van de weg. 

De functie van de weg blijft een gebiedsontsluitingsweg omdat er geen alternatieve 
routes in de directe omgeving beschikbaar zijn. Daarom gaan we op zoek naar 
maatregelen om de verwachte verkeersintensiteit zo goed en veilig mogelijk te 
verwerken. 

Werken in de geest van de Omgevingswet 
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking. Naar 
verwachting worden de formele besluiten voor dit project pas in 2022 of 2023 genomen. 
Dan kan de Omgevingswet dus al gelden. Om te zorgen dat het project zoveel mogelijk 
aansluit op de nieuwe wet, is besloten bij de nu voorliggende planvoorbereiding en 
verkenning zoveel mogelijk te anticiperen op de eisen die de Omgevingswet stelt. 
Deze kennisgeving van het voornemen en de participatie-opzetvormen hierin de 
eerste stap. 

Omschrijving van het voornemen 
In het kader van de projectprocedure die we nu starten hebben we de omschrijving 
van het voornemen uitgewerkt. Dit voornemen luidt als volgt: “We willen de N303 
tussen Voorthuizen en Putten verbeteren door volgende 3 punten aan te pakken: 
1. De inrichting van de weg afstemmen op het toekomstige gebruik 
2. Verbreden van het vrijliggend fietspad
3. De maximumsnelheid te verlagen  van 80 naar 60 kilometer per uur.” 

Het voornemen is vrij specifiek omschreven omdat we al – samen met de omgeving - 
een voortraject hebben doorlopen waaruit het bovenstaande voornemen is gekomen. 
We nodigen u nu uit om dit principebesluit te verfijnen naar maatwerk op locatie.  

Participatie-opzet 
De Provincie Gelderland voert het project niet alleen uit. De inbreng van inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden zorgt voor betere 
plannen. Participatie is daarnaast een belangrijke pijler in de Omgevingswet, 
omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot betere oplossingen 
leidt. We bieden u dan ook uitgebreid de mogelijkheid om uw belangen, wensen 
en ideeën over het project kenbaar te maken. 

De manier waarop we de verschillende partijen willen betrekken tijdens de 
verschillende fasen van het project hebben we nader beschreven in het participatie- 
en communicatieplan Verkenning N303 Voorthuizen-Putten. Dit plan staat op 
www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten. U kunt uw mening kenbaar maken 
over wat de problematiek behelst, welke wensen er leven, maar ook wat volgens u 
mogelijke oplossingen kunnen zijn binnen de kaders van het voorkeursalternatief. 
U kunt dus al uw belangen, wensen en ideeën kenbaar maken, zodat we die in de 
afwegingen kunnen meenemen om uiteindelijk tot een zorgvuldig uitgevoerde 
uitwerking van het voorkeursalternatief te komen. Het resultaat van deze studie zal 
voor de zomer van 2022 aangeboden worden aan GS. GS besluit dan ook of de middelen 
toegekend worden voor de uitvoering van dit project. 

Risico’s 
• Het project heeft vanuit Ambitie 5 Economie en Mobiliteit (thema’s 

Verkeersveiligheid, Fiets en Instandhouding) hoge urgentie, maar deze urgentie 
is nog niet vertaald naar een daadwerkelijk toekenning van middelen. Vanuit 
onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder zullen in elk geval het 0+ scenario 
als minimale oplossingsrichting meenemen in de afweging. 

Hoe kunt u meedenken? 
U kunt – binnen de kaders van het voornemen – meedenken over het project 
‘Verbetering N303 Voorthuizen-Putten’. U kunt een mondelinge of schriftelijke 
reactie geven op het voorliggende voornemen. Deze reactie kunt u kenbaar maken 
in de periode van 7 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021. 
Uw reactie kan over tal van onderwerpen gaan. Denk hierbij aan: 
• Hoe omschrijft u de bestaande problematiek en voor welke onderwerpen moet 

in ieder geval aandacht zijn? 
• Welke aandachtspunten heeft u voor de verkenning van oplossingen en 

alternatieven? 
• Heeft u suggesties voor oplossingen om het voornemen te realiseren? 
• Is en komt er voldoende informatie beschikbaar over het voornemen en 

onze participatie-opzet? 

Hoe kunt u reageren? 
• Via de projectsite: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via 

het reactieformulier op: www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten 
• Per e-mail: Dit kan door een email te sturen aan de omgevingsmanager 

Dianne Protsman via mailadres provincieloket@gelderland.nl 
• Per post: Dit kan door een reactie te sturen naar: Provincie Gelderland, 

o.v.v. N303 Voorthuizen-Putten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 
• Mondeling: Dit kan door een afspraak te maken met Dianne Protsman, 

de omgevingsmanager van dit project, tel. 026 359 99 99. 

Waar kunt u informatie over het voornemen en de participatie vinden? 
Het voorliggende voornemen en het communicatie- en participatieplan met alle 
huidige relevante onderliggende stukken (studies, rapporten en verkenningen) 
kunt u digitaal inzien op www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten. 

Op papier kunt u de relevante stukken (deze kennisgeving en het communicatie- 
en participatieplan) tijdens de reguliere openingstijden, met in achtneming van 
de dan geldende Covid19-regels, bekijken op de volgende locaties: 
• Het Huis der Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem 
• Het gemeentehuis van Putten, Fontanusplein 1, Putten 
• Het gemeentehuis van Nijkerk, Kolkstraat 27, Nijkerk. 

Heeft u vragen? Dan kunt u eveneens contact opnemen met de omgevingsmanager, 
Dianne Protsman. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere 
ontwikkelingen via een nieuwsbrief? Dan kunt u dit aangeven op 
gelderland.nl/n303-voorthuizen-putten. 

Wat gebeurt er met uw reactie? 
De verdere verkenning van het project Verbetering N303 Voorthuizen-Putten 
wordt binnen ongeveer een jaar na het publiceren van deze kennisgeving uitgevoerd. 
Er vinden diverse onderzoeken plaats, mogelijke oplossingen worden in beeld 
gebracht en afgewogen in het licht van de opgave. Dit alles leidt tot de keuze van 
een voorkeursalternatief. Uw inhoudelijke reactie betrekken we bij de afweging en 
beoordeling van de onderzochte alternatieven. Als u uw naam en contactgegevens 
(postadres of mailadres) toevoegt aan uw reactie, dan informeren wij u over de manier 
waarop we met uw opmerkingen zijn omgegaan. 

Vervolg 
De verkenning eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief. De verwachting 
is dat Gedeputeerde Staten deze keuze maken in 2022. Na de verkenningsfase volgt 
de planuitwerkingsfase. Deze fase wordt gestart zonder een zogenoemde formele 
voorkeursbeslissing. Wij vinden dat dit onvoldoende meerwaarde heeft, omdat de al 
uitgevoerde (pre-)verkenningen hebben aangeven dat de afwegingsruimte beperkt is 
en er een uitgebreid participatietraject doorlopen wordt. 

In de planuitwerkingsfase wordt het gekozen voorkeursalternatief nader gedetailleerd 
en wordt er een projectbesluit opgesteld, dat tot doel heeft de weg planologisch 
mogelijk te maken. Dit is een nieuw instrument onder de nieuwe Omgevingswet, 
die op dat moment hoogstwaarschijnlijk in werking is. Het projectbesluit vervangt 
het provinciaal inpassingsplan. Gedeputeerde Staten stellen het projectbesluit 
uiteindelijk vast. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen krijgen de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp-
projectbesluit. 

De provincie en uw privacy 
De provincie Gelderland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruikt 
deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens worden 
niet langer dan nodig bewaard. U vindt meer informatie over ons privacy-beleid op 
https://www.gelderland.nl/Privacyverklaring. 

https://www.gelderland.nl/Privacyverklaring
www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten
mailto:provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten
www.gelderland.nl/N303-voorthuizen-putten
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