
 

Vergadering 
Definitieve agenda 

Vergadering van Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 

Datum: 29-08-2016 13:00 uur 

 

Locatie: Zie opening 
Voorzitter: Mw. A.C. Boelhouwer en mw. D. J. Dorrestijn-Taal 
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort 

 1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 13.00-13.30 uur)  
 
Locatie: Commissiekamer 

 

 1.1 Opening  
 

 

 1.2 Vaststellen agenda  
Vaststellen  
 
 

 

 1.3 Mededelingen  
 

 

 1.4 Verslag Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie 23 mei 2016 (2016MME85), 13 
juni 2016 (2016MME100) en 27 juni 2016 (2016MME110)  
Vaststellen  
 
Behandelend ambtenaar: Mw. E. IJsbrandij tel.06-21844439 
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 1.5 Rondvraag  
 
Rondvraag 1 van de SP betreffende Syntus/ Connexxion (bijlage wordt later gekoppeld) 

 

 1.6 Termijnagenda (2016MME101)  
Ter kennisname  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R. Poort tel. 06-18300527 
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 2 Energie en Economie (tijdsbesteding 13.30-15.30 uur)  
 

 

 2.1 Statenvoorstel Energieagenda 2016-2019 (2016MME124)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
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 2.2 Statenbrief Jaarverslag OMU (2016MME107)  
Ter bespreking  
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Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R. Snel tel. 030-2582485  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
PvdA:  
Uit het jaarverslag blijkt dat de taken van de OMU zijn verbreed met activiteiten op het 
terrein van de omzetting van kantoorlocaties. We juichen deze ontwikkeling toe. 
Niettemin vragen we ons af hoe het college denkt om te gaan met het signaal dat door 
OMU wordt afgegeven dat het streven naar volledige revolverendheid onder druk staat 
en eventueel moet worden bijgesteld. Is er reden om hiervoor mogelijk al een 
voorziening te treffen? Verder zouden we de mogelijkheid willen bespreken om OMU 
eventueel ook te betrekken bij de herontwikkeling van winkel- resp. 
detailhandelslocaties? 

 3 Recreatie en Milieu (tijdsbesteding 15.30-16.30 uur)  
 

 

 3.1 Statenvoorstel Jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen Utrechtse recreatieschappen en 
recreatie Midden Nederland (2016MME128)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. E. Boiten tel. 06-18300521 
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 3.2 Reactie GS gedeputeerde Pennarts en VRU betreffende vervoer gevaarlijke stoffen per 
spoor (2016MME112)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
D66:  
Over deze brief is PS al enkele maanden geleden geïnformeerd. In goede 
samenwerking met diverse gemeenten wordt gezamenlijk opgetrokken naar het Rijk. Is 
er inmiddels een reactie van het Rijk? Wordt dit ook in de overleggen die de provincie 
heeft met ProRail besproken en hoe reageren zij hierop? 
PvdA: 
De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld die op 28 juni zijn beantwoord. De 
Brief van GS en VRU aan staatssecretaris Dijksma dateert van 10 juni. Uit de reacties 
blijkt dat de situatie mbt de overschrijding van de normen op het gebied van vervoer van 
gevaarlijke stoffen inderdaad alarmerend is. Sindsdien zijn er geen nieuwe 
mededelingen gedaan. We willen dit onderwerp daarom nu graag nader bespreken, 
waarbij we de volgende elementen willen betrekken:  
- de uitkomsten van het overleg met de staatssecretaris  
- de uitkomsten van de aangekondigde onderzoeken  
- welke maatregelen er zijn getroffen om te voorkomen dat de betrokken overheden 
(waaronder provincie) niet opnieuw verrast worden door dit soort enorme 
overschrijdingen van de normen  
- welke (veiligheids- en preventieve) maatregelen er zijn getroffen om adequaat te 
kunnen ingrijpen in geval van calamiteiten 
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 3.3 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende Verkeersbesluit snelheidsverhoging A2 
avond en nacht (2016MME131)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
GroenLinks:  
GroenLinks is verbaasd dat er geen bezwaar is ingediend, zoals PS had gevraagd in 
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haar motie, en krijgt graag van de gedeputeerde graag een nadere toelichting hierop. 
PvdA:  
de PvdA is teleurgesteld dat geen beroep tegen dit besluit is ingesteld en dat we 
bovendien hierover niet tijdig zijn geïnformeerd. We willen hierover een nadere 
verklaring van de gedeputeerde en betwijfelen bovendien of er onvoldoende redenen 
waren voor het indienen van een beroep. 

 4 Mobiliteit (tijdsbesteding 16.30-18.30 uur)  
 

 

 4.1 Stand van zaken lopende projecten  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof geen bijlage 

 

 4.2 Petitie Bewonerscomité Koningsweg N411 Veilig (2016MME109)  
Ter bespreking  
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 4.3 Reactie GS gedeputeerde Verbeek betreffende brief afspraken realisatie impuls 
Nieuwegein- Gemeente Nieuwegein (2016MME134)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
SP: 
De gedeputeerde is voornemens pas in 2017 weer contact op te nemen met 
Nieuwegein. Als ze echter onze aangenomen motie: Oplossing voor fietsknelpunt bij het 
Liesbosch in Nieuwegein wil uitvoeren,moet ze veel eerder contact met Nieuwegein 
opnemen. 
Dan kan ze de regierol op zich nemen, zoals ze van plan is en een bestuurlijk overleg 
over het Liesbosch-terrein organiseren,waarin het opheffen van het fietsknelpunt (plan 
van aanpak inclusief tijdspad, kostenraming en kostenverdeling) een grote rol kunnen 
spelen. 
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 4.4 Statenbrief uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2017 (2016MME102)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. van Dijk tel. 06-50213431  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
D66:  
De kritiek die PS had op het proces rondom de vorige concessiebrief, vraagt om 
behandeling van deze uitgangspuntennotitie. O.a. om de complimenten over te brengen 
voor het heldere communicatieproces. Daarnaast wil D66 graag weten wat de status is 
van de continu genoemde 'BRU begroting'. Uit het stuk van U-OV lijkt namelijk te volgen 
dat er verregaande plannen zijn, terwijl die op grond van de statenbrief op de helling 
staan. 
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 4.5 Statenbrief aanbestedingsprocedure Nieuwe Tram remise (2016MME106)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. P. Rooijmans tel. 06-10947813  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 
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D66:  
D66 wil graag van de gedeputeerde weten welke financiële en planningsrisico's de 
provincie loopt. De aanbesteding is mislukt, wat zal leiden tot projectvertraging. Welk 
deel van het werk wordt vertraagd? Is de provinciale organisatie al voorbereid op de 
integrale afstemming die wij nu zelf moeten gaan uitvoeren? 

 4.6 Petitie Werkgroep veilig oversteken reconstructie N204 (2016MME116)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. 
 
GroenLinks:  
Bij het bespreken van de Termijnagenda op 13 juni heeft GroenLinks gevraagd 
wanneer PS de op 13 mei door gedeputeerde Verbeek toegezegde informatie over de 
afwegingen voor een snelheidsverlaging op de N204 kan verwachten. In het verslag 
van MME 13 juni staat dat deze informatie via het verslag zou worden gedeeld, maar 
we kunnen deze niet terugvinden. We zouden deze informatie graag tijdig ontvangen en 
bespreken bij agendapunt 5.11 dat over hetzelfde onderwerp gaat. 
PvdA:  
Wij zijn benieuwd hoe de Gedeputeerde denkt over een snelheidsverlaging naar 60 
km/h op het in de petitie nader omschreven deel van de N204 en daar met de andere 
fracties over van gedachten wisselen. 
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 4.7 Ingekomen brief 3 behorende bij cie MME betreffende Cuneraweg N233- 
verkeersproblematiek Achterberg (2016MME118)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
SP:  
Wij vinden de argumentatie van de projectgroep redelijk. Wij kunnen dit goed volgen en 
zijn dan ook benieuwd naar de reactie hierop van de gedeputeerde. 
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 4.8 Statenbrief Voortgang Beter Benutten vervolg (2016MME126)  
Ter bespreking  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. D. Dohle tel. 06-53402295  
 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
GroenLinks:  
We zouden graag meer informatie krijgen over de afwegingen en de verdere 
besluitvorming voor de tracékeuze voor de fietsverbinding Zeist-USP en hierover met 
GS en de rest van de commissie van gedachten wisselen. 
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 4.9 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende instemming Rijkswaterstaat realisatie 
toerit N421-A12 (2016MME119)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
D66:  
D66 wil dit onderwerp graag bespreken, in verband met de integrale uitdaging die er ligt 
in het buitengebied tussen Bunnik en Houten. Het voorstel lijkt een mooie oplossing te 
zijn. Maar D66 wil graag van de gedeputeerde weten wanneer RWS definitief akkoord 
zal geven op deze oplossing. Is er überhaupt een oplossing denkbaar, waarbij de 
driekwart aansluiting tot een volledige aansluiting wordt opgewaardeerd? Wij lazen 
negatieve reacties van de wethouder van Bunnik in de media. Welke gesprekken met 
Bunnik zijn hierover gevoerd? Is al duidelijk dat het verkeer over de bestaande 
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provinciale weg sterk beperkt zal worden? 
GroenLinks:  
Nu er helderheid is vanuit RWS over de oostelijke aansluiting roept dit de volgende 
vragen op: 
- Op wat voor termijn moet de halve oostelijke aansluiting worden omgezet naar een 
hele aansluiting (zoals geëist door RWS) en wat zijn de consequenties als de provincie 
de toezegging om op termijn die tweede helft van de oostelijke aansluiting te realiseren 
niet zou nakomen? 
- Wat zijn de te verwachten kosten van een hele oostelijke aansluiting en hoe 
verhouden deze zich tot alternatieven (zoals het opwaarderen van de parallelweg langs 
de A12)? 
- Hoe wordt de instemming van RWS meegenomen in het plan voor het integrale plan 
voor het buitengebied Bunnik-Houten dat gedeputeerde Verbeek op 27 juni heeft 
toegezegd? Worden daarbij ook alternatieve varianten meegenomen, nu RWS de eis 
heeft gesteld om de halve oostelijke aansluiting op termijn om te zetten naar een hele 
aansluiting, waardoor de kosten van het geheel op termijn veel hoger zullen uitvallen 
dan eerder voorzien? Hoe ziet de planning eruit? 
PvdA:  
In het memo wordt aangegeven dat RWS eist dat er op termijn de aansluiting op de A12 
volledig wordt gemaakt zodat ook verkeer vanuit oostelijke richting toegang krijgt tot de 
N421 (Limesweg). Verder wordt gemeld dat er een fietstunnel komt in plaats van de 
huidige fietsbrug. Voor de PvdA is dit aanleiding om de volgende vragen aan de orde te 
stellen: 
1. De eerder door o.a. de gemeente Bunnik voorgestelde volledige aansluiting op de 
A12 via de parallelweg en de N229 is destijds afgewezen omdat deze te duur zou zijn. 
Nu RWS vasthoudt aan op termijn volledige aansluiting op de A12, is de vraag relevant 
of dit argument nog wel valide is. Immers de eventuele kosten van een dergelijke 
volledige aansluiting zijn nu buiten beschouwing gelaten, maar moeten o.i. wel worden 
meegenomen temeer daar RWS deze volledig bij de provincie en gemeenten neerlegt. 
Moet nu niet opnieuw een integrale afweging van de verschillende opties voor de 
aansluiting worden gemaakt? Hierbij zou o.i dan ook de ontsluiting van fort Vechten 
moeten worden betrokken, die nu ook de nodige knelpunten met zich meebrengt.  
2. het voorstel voor de aanleg van een fietstunnel roept de vraag op of deze aanleg niet 
te combineren is met een tunnel voor het verkeer uit oostelijke richting, die verbonden 
worden met de Baan van Fectio. Omdat alleen verkeer uit één richting door de tunnel 
moet, is het meerwerk en zijn daarmee de meerkosten wellicht beperkt te houden. Gelet 
op de lengte van de tunnel, zou ook de sociale veiligheid ermee gebaat zijn als er 
tevens snelverkeer doorheen gaat. Verder lijkt het ons verstandig om nu werk met werk 
te maken en in een keer een goede oplossing te kiezen in plaats van opnieuw een 
deeloplossing aan te reiken. (via technische vragen zullen we de technische 
haalbaarheid en kosten aan de orde stellen) 

 4.10 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende uitspraken RvS omtrent bouwplannen 
Stationsgebied Utrecht CS (2016MME132)  
Ter bespreking  
 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.  
 
PvdA:  
Tijdens het werkbezoek aan de route Uithoflijn is herhaaldelijk benadrukt dat de 
opening van de trambaan is voorzien voor juli 2018. De uitspraak van de RvS heeft 
grote risico’s dat deze planning niet kan worden gehaald. We begrijpen dat nog niet alle 
gevolgen van de uitspraak volledig in beeld zijn, maar willen toch graag bespreken wat 
de gevolgen zijn van een eventueel uitstel van de opening van de Uithoflijn in 2018. 
SP:  
Er is op 22 augustus overleg tussen G.S. en de gemeente Utrecht n.a.v. de vragen van 
D66 en de VVD over schorsing van de bestemmingsplannen van het Noordgebouw en 
Zuidgebouw door de Raad van State, waardoor de bouw vertraging gaat 
oplopen.Waarschijnlijk geeft de uitslag van dit overleg reden om dit nader in de 
commissie te bespreken. 
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 5 Ter informatie  
 

 

 5.1 Statenbrief Ondertekening bestuurlijke intentieverklaring REOS (2016MME103)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Cornelissen tel. 030-2582985 
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 5.2 Statenbrief realisatie geluidsdoelstelling woningen langs provinciale wegen 
(2016MME104)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw 
Behandelend ambtenaar: Mw. S. Kreuger tel. 030-2583117 
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 5.3 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende spoedlocaties (2016MME111)  
Ter informatie  
 

2 

 5.4 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende OV-fietspunten (2016MME113)  
Ter informatie  
 

1 

 5.5 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende bestuursakkoord zero-emissie 
(2016MME114)  
Ter informatie  
 

1 

 5.6 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende petitie scholierenlijn 621 (2016MME115)  
Ter informatie  
 

2 

 5.7 Ingekomen email 2 behorende bij Commissie MME betreffende buslijn 77 Leusden 
(2016MME117)  
Ter informatie  
 

1 

 5.8 Statenbrief Strategische grondaankoop N224- Landaasweg Woudenberg 
(2016MME121)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R.O. Haakma tel. 030-2583370 
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 5.9 Statenbrief Aanleg extra fiets- en voetgangersoversteken N199-N414 (2016MME123)  
Ter informatie  
 
Behandelend ambtenaar: Dhr. R.O. Haakma tel. 030-2583370 
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 5.10 Statenbrief Sociale veiligheid (2016MME122)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. K. Dekker tel. 06-46994714 
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 5.11 Statenbrief Beschikking Noordelijke Randweg Utrecht (2016MME125)  1 



Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Hondelink tel. 06-46994717 

 5.12 Statenbrief Zienswijze OTB A27 Houten-Hooipolder (2016MME127)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Tiemens tel. 030-2582310 
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 5.13 Ingekomen brief verzoek R.M. Heemskerk betreffende verkeersveiligheid Koningslaan 
uitgang Amelisweerd (2016MME120)  
Ter informatie  
 

2 

 5.14 Ingekomen brief 4 betreffende aankoop woning Tuindorpweg (2016MME129)  
Ter informatie  
 

1 

 5.15 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende uitwerken Bos-Beekvariant Maarsbergen 
(2016MME130)  
Ter informatie  
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 5.16 Memo GS gedeputeerde Verbeek betreffende voortgang aanbesteding Regiotaxi 
Utrecht (2016MME133)  
Ter informatie  
 

1 

 5.17 Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende informatie over luchtkwaliteit op 
locatieniveau (2016MME135)  
Ter informatie  
 

1 

 5.18 Statenbrief Zienswijze OTB Ring Utrecht (2016MME105)  
Ter informatie  
 
Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof 
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Hondelink tel. 06-46994717 
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 6 Sluiting (18.30 uur)  
 

 

 
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van de provincie Utrecht 


