MOTIE
Besluitvorming stationslocatie Driebergen-Zeist
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 15 oktober 2009
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Het aantal sporen ter plaatse van het station Driebergen-Zeist wordt uitgebreid;
de Hoofdstraat ter plaatse wordt verbreed;
de kruising van spoor en Hoofdstraat ongelijkvloers wordt gemaakt;
deze ondertunneling een zeer belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van de
bestaande verkeersproblemen;
het stationsgebied verder zal worden ontwikkeld;
de Stichting Urgenda en het Bureau West 8 een visie op het stationsgebied
Driebergen-Zeist hebben opgesteld;
de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Zeist op 1 april 2008 unaniem
hebben ingestemd met deze gebiedsvisie Stationsgebied Driebergen-Zeist, en dat de
colleges van beide gemeenten is opgedragen deze visie verder uit te werken in nauw
overleg met de partijen van de stuurgroep, zijnde het BRU, de Provincie Utrecht,
ProRail en overige belanghebbende partijen;
deze gebiedsvisie is opgesteld vanuit een integrale en duurzame
gebiedsontwikkeling, waarbij de aspecten mobiliteit, Stichtse Lustwarande, ecologie
en landschap, economie en energie de belangrijkste pijlers zijn geweest;
reeds meer dan 1 1/2 jaar aan de uitwerking wordt gewerkt;
de discussie en uitwerking nu resulteert in drie varianten;
het aspect openbaar vervoer een groot punt van discussie is en alle aandacht in
beslag neemt;
op 2 november in het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport) belangrijke besluiten worden genomen.

Overwegende dat:
• Integraliteit voor het uiteindelijke plan essentieel is;
• hier sprake is van een duurzame gebiedsontwikkeling, ook voor de toekomst;
• wij er veel belang aan hechten dat dit project een icoon-project blijft van de Stichting
Urgenda.

Verzoekt het College om:
• In het overleg en bij de komende besluitvorming de onder de overweging genoemde
punten overeind te houden en daarmee voor de variant SSL-Noord (SSL=Station
Stichtse Lustwarande) te kiezen;
• het besluit van de raad van 1 april 2008 aangaande dit onderwerp te blijven vast
houden;
• deze motie actief onder de aandacht te brengen van de partijen die in projectteam
en stuurgroep de besluiten nemen;
• bij alle belanghebbende partijen te benadrukken dat zo spoedig mogelijk wordt
begonnen met de uitvoering van de SSL-Noord variant.

En gaat over tot de orde van de dag.
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