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Memorandum 2010RGW42 
 

Datum : 17 februari 2010 

Aan : Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 

Van : J.W.R. van Lunteren Tel.:

Onderwerp : Stand van zaken project stationsgebied Driebergen-Zeist 

In vervolg op mijn memorandum van 29 januari 2010 kan ik u berichten dat er in de laatste stuurgroep 
van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist op 11 februari jl. belangrijke stappen zijn gezet. De 
dreigende impasse is afgewend nu alle partijen zich hebben uitgesproken voor het uitwerken van een 
compromisvariant ‘Waaier op maaiveld’. Ook de colleges van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en 
Zeist hebben zich achter dit voorstel geschaard en beschouwen daarmee niet langer de SSL-Noord-
variant als hun eerste voorkeur.  
 
Prorail is door de stuurgroep verzocht om deze variant dusdanig technisch en financieel uit te werken 
dat rond 1 april 2010 een definitief besluit genomen kan worden over de beoogde oplossingsrichting. 
Op 1 april wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hierover namelijk uitsluitsel krijgen van de 
regio. Parallel daaraan zal Prorail overigens de mogelijke besparingsopties in de oorspronkelijke 
Waaiervariant met verdiept busstation onderzoeken om daarmee tegemoet te komen aan de wensen 
van het Ministerie om te zoeken naar een financieel haalbare oplossing die zoveel mogelijk past bij de 
beschikbare gelden. Deze besparingsopties kunnen overigens ook relevant zijn voor de ‘Waaier-op-
maaiveldvariant’. Tenslotte is nog belangrijk om te melden dat de uit te werken ‘Waaier-op-
maaiveldvariant’ zo veel mogelijk zal moeten voldoen aan de uitgangspunten van duurzaamheid en 
van de Stichtse Lustwarande.   
 

Afbeelding 1: Vogelperspectief ‘Waaier op maaiveldvariant’ (bron: Prorail/Arcadis) 
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Het volledige besluit van de stuurgroep van 11 februari jl. luidt als volgt: 
 
I De zogenaamde “Waaier op maaiveld-variant” heeft de eerste voorkeur. Varianten onder-

maaiveld worden als minder gewenst beschouwd. 
II De “Waaier op maaiveld-variant” wordt zo vorm gegeven en uitgewerkt, dat zij na technische 

uitwerking zoveel mogelijk past binnen de uitgangspunten van duurzaamheid en van de Stichtse 
Lustwarande. Om deze uitgangspunten te borgen streven partijen er naar de reeds verworven 
status als Urgenda's "eerste regionale icoonproject” te behouden. 

III Prorail te verzoeken inhoudelijk en financieel twee aspecten als losse opties van de “Waaier op
maaiveld-variant”, nader uit te werken, te weten: 

a) alternatieven met respectievelijk een (fiets/auto) tunnel met beperkte doorrijhoogte in de 
Odijkerweg en een Stationslaan die aansluit op de Hoofdstraat,  

b) mogelijkheden tot parkeren onder het busstation. 
IV Indien de uitvoeringskosten van de “Waaier op maaiveld-variant” de beschikbare financiële 

middelen te boven gaan, spannen alle partijen (BRU, provincie, Utrechtse Heuvelrug en Zeist) 
zich in hiervoor aanvullende financiering te vinden. 

V Indien de “Waaier op maaiveld-variant” na uitwerking technisch of financieel (desondanks) niet 
haalbaar blijkt te zijn, treden partijen opnieuw in overleg over de ontstane situatie om 
gezamenlijk te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. 

Ik vertrouw erop u hiermede op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Afbeelding 2: Aanzicht ‘Waaier op maaiveldvariant’ komend uit Zeist (bron: Prorail/Arcadis) 
 


