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Onderwerp Statenbrief: zienswijze provincie Utrecht OTB Ring Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
In uw vergadering van 6 juni 2016 heeft u een motie vreemd aan de orde van de dag aanvaard met als titel 
“Zienswijze OTB Ring Utrecht M28”. Hierbij ontvangt u ter informatie de brief en bijlage die het College van 
Gedeputeerde Staten namens de provincie Utrecht heeft ingediend als zienswijze.  
 
Voorgeschiedenis 
In februari 2011 bent u door ons geïnformeerd over de afspraken die wij met de gemeente Utrecht en het Rijk 
gemaakt hebben over de planstudie Ring Utrecht en over de rijksbijdrage aan de Uithoflijn.  
In 2014 heeft de minister de voorkeursvariant vastgesteld. U bent op 17 juni 2014 geïnformeerd over het 
standpunt van ons college met betrekking tot de voorkeursvariant. 
 
Op 6 juni 2016 heeft u doormiddel van motie 28 het College van Gedeputeerde Staten opgedragen een 
zienswijze in te dienen en de motie te beschouwen als de zienswijze van de Provincie Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben ervoor gekozen om een begeleidingsbrief op te stellen waarin wij verwijzen naar uw motie. In de 
begeleidingsbrief worden naast de onderwerpen die u in de motie benoemd heeft, een aantal onderwerpen 
benoemd die raken aan de provinciale verantwoordelijkheid, maar geen onderdeel waren van uw politieke debat.  
Wij hebben ervoor gekozen deze onderwerpen op te nemen in de begeleidingsbrief. Door deze onderwerpen te 
benoemen kunnen wij hierover in de fase die volgt op het Ontwerp Tracébesluit afspraken maken met 
Rijkswaterstaat. Deze afspraken zullen gemaakt worden als onderdeel van de reguliere samenwerking.  
 
Wij willen met Rijkswaterstaat nadere afspraken maken over: 

 de uitwerking van het landschapsplan tot het Esthetisch Programma van Eisen, om daarin de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Limes mee te nemen. 

 het openstellen van de in het OTB voorgestelde ambulancestroken op het viaduct Universiteitsweg voor 
het regionale openbaar vervoer. 

 de kaarten van het Landschapsplan, om daarin meer onderscheid aan te brengen tussen de soorten 
natuur die ter compensatie gerealiseerd worden.  



 

  

 

 de effecten op het openbaar vervoer, inclusief de tram. Samen met u willen wij werken aan een zo veel 
mogelijk ongehinderde exploitatie tijdens de realisatiefase. Vertraging zorgt voor een toename van de 
exploitatiekosten en verminderde (OV) bereikbaarheid. Overlast en extra kosten zijn vaak te beperken 
door goed vroegtijdig af te stemmen. Indien er sprake is van extra OV-exploitatiekosten op reguliere 
lijnen of inzet van tijdelijk pendelvervoer, willen we hier vooraf met u het gesprek voeren over de 
financiering. 

 de regionale fietsverbindingen die onderdeel zijn van de werkzaamheden. Ons streven is om deze 
verbindingen zo veel mogelijk open te houden tijdens de realisatiefase. 

 
Ten slotte wijzen wij Rijkswaterstaat erop dat in de situatietekening behorende bij het OTB nabij het Uppsalapad - 
P+R De Uithof een grens geprojecteerd is ten behoeve van “Maatregelvlak Verkeersdoeleinden” over de locatie 
voor het dienstgebouw behorend bij De Uithoflijn. Wij vragen Rijkswaterstaat deze lijn in overleg met 
Projectorganisatie Uithoflijn aan te passen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door het indienen van de zienswijze wordt er op ingezet de beleidsdoelen van de provincie Utrecht onderdeel te 
laten zijn van het Tracébesluit Ring Utrecht. 
 
Financiële consequenties 

N.V.T. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.V.T. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 


