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DATUM 1-11-2018 

AAN Commissie MME 

VAN GS- gedeputeerde D.D. Straat 

DOORKIESNUMMER  - 

ONDERWERP Procesvoorstel Noordelijke Randweg Utrecht 

 

Geachte leden van de commissie MME,  

 

Op een aantal momenten bent u afgelopen periode geïnformeerd over de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), 

daarbij is bij u aangegeven dat het college voornemens is om u dit najaar een statenvoorstel aan voor te leggen 

over de NRU. Met dit Statenvoorstel kunt u een definitief besluit nemen over de inzet van middelen die extra voor 

de NRU beschikbaar gesteld zijn met het aanvaarden van motie M057 “Mosterd bij de maaltijd”.  

 

De NRU is en blijft een dynamisch project. Op dit moment wordt er nog steeds naar gestreefd om extra middelen 

te vinden voor het verdiepen van meer dan één verkeersplein van de NRU. Dit gebeurt door te lobbyen op 

verschillende tafels, maar ook door het indienen van Regio Deal “gezond stedelijk leven: verdichten en 

vergroenen” waarover u in een statenbrief (81D9AE18) dd. 28-8-2018 geïnformeerd bent.  

Half november wordt naar verwachting bekend gemaakt of deze Regio Deal de selectie van het Rijk doorstaat en 

verder uitgewerkt kan worden voor de volgende fase. 

 

Op 18 oktober 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Kamervragen van de Kamerleden 

Sienot en Von Martels beantwoord. Uit de beantwoording blijkt, net als de minister op 30 augustus heeft 

aangegeven in het gesprek met wethouder Van Hooijdonk en mij, dat zij geen extra middelen beschikbaar heeft 

voor de NRU. Mogelijk komt de NRU in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat nog aan de orde. De begrotingsbehandeling is gepland in week 45. 

 

Op 1 november 2018 neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit over Integraal programma van Eisen en 

het Functioneel Ontwerp voor de NRU. De verwachting is dat het debat scherpte geeft over de ambities van de 

gemeenteraad van Utrecht. 

 

Deze dynamiek rondom de NRU zorgt ervoor dat het op dit moment niet mogelijk is om een statenvoorstel zonder 

allerhande voorbehouden op te stellen. Ik streef er daarom naar om u een statenvoorstel voor te leggen waarover 

u in de Statenvergadering die gepland staat in februari 2019 een besluit kunt nemen. 


