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Onderwerp: beantwoording toezegging aan de Cie MME 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
Er staan voor ons nog een aantal toezeggingen open, gedaan in de commissie MME (of de Cie 
IME uit de vorige periode).  
Het gaat om de volgende toezeggingen: 
1. “Bericht over het wissen van beeldopnamen OV na 72 uur” 
2. “De commissie MME ontvangt exemplaar van Concessie Oost”
3. “de meest actuele cijfers van indicatoren voor OV/veiligheid/wegen komen zo spoedig 
mogelijk naar de commissie MME”
4. “schriftelijke beantwoording van de vraag: wat zijn de bevoegdheden van de provincie 
Utrecht t.a.v. de MER-studie A12-SALTO 2010 1e fase”

Achtergrond/eerdere besluiten 
1. “Bericht over het wissen van beeldopnamen OV na 72 uur” (Hoefnagels D66 Cie 7/5/07)
Camera toezicht valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vervoerders 
kunnen zich aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Op dit 
moment houden vervoerders houden zich aan de algemene privacynormen en de door het 
CBP genoemde privacyregels voor het gebruik van cameratoezicht. 
 
Op dit moment hanteert Connexxion het volgende protocol: 
…. gemaakte opnamen (in het interieur van de bus) worden uitsluitend bekeken indien er 
sprake is geweest van hinderlijk – en met agressie en vandalisme samenhangend – gedrag. 
Indien geen agressie of vandalisme heeft plaatsgevonden worden de gemaakte opnamen 
uiterlijk na 72 uur gewist. Beelden van agressie, en afdrukken daarvan, worden bewaard 
zolang als dat nodig is om de dader te identificeren en een strafvervolging af te handelen. 
Indien de beelden niet meer nodig zijn worden deze na 1 jaar vernietigd. Hetzelfde is van 
toepassing bij gebruik van camera’s in gebouwen, busstations of halteplaatsen. ….. 
 
In het bestek voor de nieuwe aanbesteding OV is het voorstel de volgende bepaling op te 
nemen: 
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1. Indien er camera’s worden ingezet betekent dat automatisch dat de vervoerder aan de 
wettelijke eisen moet voldoen. 

2. De vervoerder moet zich dan aanmelden bij het CBP 
3. de vervoerder moet een protocol hanteren dat voldoet aan de eisen van WBP en CBP 

 
2. “De commissie MME ontvangt exemplaar van Concessie Oost”
Een exemplaar van de lopende concessie Utrecht-Oost is bijgevoegd [bijlage 1] 
 
3. “de meest actuele cijfers van indicatoren voor OV/veiligheid/wegen komen zo spoedig 
mogelijk naar de commissie MME”
In aanvulling op de cijfers uit de jaarrekening 2006 (programma’s 4.5, 4.6 en 4.7) zie 
onderstaand overzicht. Een nadere toelichting en aanvulling van deze cijfers zal opgenomen 
worden in de jaarrekening 2007  (beschikbaar voorjaar 2008). 
 
Programma 4.5 doelmatig Verkeer en vervoer systeem 
Indicator Gerapporteerd in 

jaarrekening 2006 
beschikbaarheid nieuwe cijfers Opmerking 

 
1. indicator dubbele stops 2005 38%  2006 voor dit jaar wordt een 

nieuwe indicator ontwikkeld ikv 
Pakketstudies  

In gezamenlijk beoordelingskader is 
nieuwe indicator ontwikkeld. Deze is 
gebaseerd op verhouding reistijd in 
de spits en op een rustig uur. Deze 
indicator zal opgenomen worden in 
geactualiseerd SMPU mede nav 
inspraakreactie rijk en regiopartners. 

2. trajectsnelheid    2004  o-spits 65% 
 a-spits 55% 

2006 o-spits  78% 
 a-spits  78% 

 

3 verhoudig OV autogebruik 2005  0,16 2006 0,18 Mn agv toename treinrijzigers 
4 tijdigheid bussen  2006 beschikbaar 4e kw 2007 Een uitgebreide 0-meting over de 

puntualiteit van bussen is bijna 
afgerond. Rapportage van 
vervoerder wordt verwacht in 
september. 

5 rapport cijfer soc veiligheid 2005 7,82 2006 8,0  
6 incidenten soc veiligheid 2005  139 2006 142  

Programma 4.6 Verkeersveiligheid 
Indicator Gerapporteerd in 

jaarrekening 2006 
beschikbaarheid nieuwe cijfers Opmerking 

 
1. Prognose van het aantal 
verkeersdoden in 2010 o.b.v. 
historische reeks vanaf 1998 

2005: 23 2006: 24  

2. Prognose van het aantal 
ziekenhuisgewonden in 2010 
o.b.v. historische reeks vanaf 1998 

2005:  498 2006: 509  

3. Letselongevallen  2005  0,44  2006 0,43 Voor 2005 bijgewerkte getallen obv 
nieuwste cijfers van het rijk (AVV) 

4. >2,5 gemiddeld risico 2005  
Wegvakken 44 
Kruisingen 49 

2006  
Wegvakken 55 
Kruisingen 41 

Voor 2005 bijgewerkte getallen obv 
nieuwste cijfers van het rijk (AVV) 

Programma 4.7  kwaliteit leefomgeving 
 
Indicator Gerapporteerd in 

jaarrekening 2006 
beschikbaarheid nieuwe cijfers Opmerking 

 
1. woningen met >65db 2003  296 2006 168  
2. woningen met overschr 
luchtkwaliteit 

in ontwikkeling 2006 beschikbaar 1e kw 2008  



4. “schriftelijke beantwoording van de vraag: wat zijn de bevoegdheden van de provincie 
Utrecht t.a.v. de MER-studie A12-SALTO 2010 1e fase”
Bij het opstellen van een MER zijn wettelijk 2 rollen vastgelegd. Het gaat daarbij enerzijds 
om de rol van ‘initiatiefnemer’ en anderzijds om de rol van ‘bevoegd gezag’. De rol van 
‘initiatiefnemer’ is ingenomen door het BRU aangezien het hier handelt om een 
verkeersprobleem van één van de BRU-gemeenten (Houten). De rol van ‘bevoegd gezag’ is 
gekoppeld aan de gemeente(n) die het bestemmingsplan moet(en) vaststellen  waarin de 
nieuwe ontsluitingsweg is opgenomen. Aangezien bij het opstarten van de MER-procedure 
werd uitgegaan van een nieuwe ontsluitingsweg volgens het Rijsbruggerwegtrace werd 
besloten dat de beide gemeenten Houten en Bunnik, op wier grondgebied dit 
Rijsbruggerwegtrace loopt, gezamenlijk de rol van ‘bevoegd gezag’ zouden vervullen.  
Beide gemeenten besloten bij het vaststellen van de Richtlijnen voor de MER om het MER-
onderzoek in twee fasen uit te voeren. Fase 1 betrof de trechteringsfase; een globale, integrale 
toetsing waarbij, de in de Richtlijnen genoemde, alternatieven en varianten zijn beoordeeld op 
verkeers-milieu-en ruimtelijke criteria. Uit deze fase volgde een aantal (verkeerskundig) 
kansrijke varianten. Deze kansrijke varianten worden momenteel in fase 2 van het MER 
verder uitgewerkt en beoordeeld.  
 
De provincie heeft in de MER-procedure geen formele rol. Wel heeft de portefeuillehouder 
Mobiliteit, namens ons, zitting in de stuurgroep A12 Salto waar de resultaten van de MER-
procedure worden besproken. In die hoedanigheid heeft de provincie ook kennis genomen van 
de resultaten van de 1e fase van de MER. Ook zullen wij, als lid van de stuurgroep, een advies 
uitbrengen aan het ‘bevoegd gezag’op basis van het eindrapport MER. Het is vervolgens 
formeel aan de gemeenteraden van Houten en Bunnik om, mede gelet op het advies van de 
stuurgroep, een variant te kiezen. Wij zullen de bestemmingsplannen t.z.t. moeten beoordelen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De beantwoording wordt ter kennisgeving aangeboden. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


