
 
Van: Poort, Ruud  

Verzonden: vrijdag 3 oktober 2014 11:28 
Aan: statencommissie MME 

CC: Hack, Willemijn 

Onderwerp: Reactie op brief de heer Van 't Hof parkeermogelijkheden Breukelen 

 
Geachte leden van de commissie MME, 
 
Bijgaand een reactie van GS op de eerder binnengekomen brief van dhr. Van ’t Hof over 
parkeermogelijkheden Breukelen. 
 
Mogelijk kan dit maandag a.s. tijdens de commissievergadering nog even kort aan de orde komen 
(mededelingen), zodat ik daarna dhr. Van ’t Hof kan antwoorden over het gedeelte Herontwikkeling 
Gebouw Merwedeweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Poort 
Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 
06-18300527 
Ruud.poort@provincie-utrecht.nl 
 
 

  

Geachte leden van de commissie MME,  

  

In uw vergadering van 8 september jl. heeft de fractie van D66 gevraagd om een reactie van GS op de 
brief van de heer Van ’t Hof om het parkeerterrein bij station Breukelen te gebruiken ten behoeve 
van de activiteiten rondom (de start van) de Tour de France. Daarnaast haalt de heer Van ’t Hof in 
zijn brief de herontwikkeling van het gebouw aan de Merwedeweg aan.  

  

Parkeerterrein 

De provincie is bezig met de ontwikkeling van P&R voorzieningen bij station Breukelen. De bestaande 
parkeercapaciteit wordt hiervoor uitgebreid.  We zullen nagaan of voor de Tour de France tijdelijk 
behoefte is aan parkeervoorzieningen op deze locatie en in hoeverre dit aansluit bij hun 
vervoerplannen.  

  

Herontwikkeling gebouw Merwedeweg 

Voorts brengt de heer Van ’t Hof de herontwikkeling van ‘het lelijkste gebouw van Utrecht’  aan de 
Merwedeweg onder de aandacht. De provincie heeft geen fondsen om leegstaande gebouwen te 
slopen. Wel zou de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een rol kunnen spelen. De eigenaar 
van het pand kan dan in overleg met de OMU en de gemeente verder spreken over de toekomstige 
invulling van het terrein. Welke invulling hier mogelijk aan gegeven zal worden is aan de eigenaar, de 
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gemeente en eventueel de OMU. De provincie heeft daar geen verdere rol bij. 

  

Tot slot wil ik benadrukken dat wij als Provincie Utrecht niet bij de organisatie van de start van de 
Tour de France zijn betrokken. De organisatie van de Tour de France heeft een afschrift van de brief 
ontvangen en zal rechtstreeks de heer Van ’t Hof beantwoorden.  

  

  

Met vriendelijke groet, 
 
Remco  van Lunteren 

  
 


