
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 27 juli 2021
Onderwerp: Realisatie rotonde Abt van Engelenlaan 
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: collegebesluit
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
In het bestemmingsplan Geerpark is opgenomen dat Geerpark via twee ontsluitingen naar het 
hoofdwegennet wordt ontsloten; aan de noordzijde op de Tuinbouwweg en aan de westzijde op de Abt 
van Engelenlaan. De ontsluiting op de Tuinbouwweg zal worden uitgevoerd als verhoogd 
verkeersplateau. 
De Stuurgroep Geerpark heeft op 12 juli 2021 groen licht gegeven voor de verdere planuitwerking 
voor de aanleg van een rotonde op de kruising Abt van Engelenlaan en Mortelweg.

Informatie
Voor de aansluiting van de wijk Geerpark op de Abt van Engelenlaan is een verkenning uitgevoerd 
naar een verkeersveilige oplossing van dit kruispunt. Uit deze verkenning blijkt dat de aanleg van een 
rotonde op deze kruising de meest verkeersveilige oplossing is. Hierbij is rekening gehouden met de 
huidige plannen van het GOL op deze locatie. 

In de grondexploitatie van Geerpark is voor de realisatie van de rotonde rekening gehouden met de 
benodigde middelen. Voor de realisatie van de rotonde is subsidie verkregen van Rijk en Provincie

Vervolg 
De beoogde rotonde past niet in het huidige bestemmingsplan. Wij leggen u nog een nieuw 
bestemmingsplan ter vaststelling voor. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotonde 
Abt van Engelenlaan’ in het laatste kwartaal van 2021 in de Informatievergadering Ruimte & 
Duurzaamheid aan de orde komen.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde aan de Abt van 
Engelenlaan al wel in gang gezet. Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp 
en de aanbesteding van de rotonde wordt in gang gezet. Ook overleggen wij met nutspartijen over het 
gewenste nutstracé voor kabels- en leidingen en worden de aan- en verkopen van benodigde gronden 
verder voorbereid. Wij gaan vanaf nu ook naar buiten communiceren over de voorbereidingen voor 
een rotonde op deze locatie. 

De aanleg van de rotonde zal naar verwachting starten in zomer/najaar 2022. 


