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Amendement parkeerplaatsen herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist

provinciale Staten in vergadering bijeen op I I december 2006, behandelend de begroting 2007 herinrichting

station sgebied Driebergen-Zeist

Overwegende
- dat zich in de komende jmen rond het stationsgebied Driebergen-Zeist een groot aantal

onrwikkelinjà u*.doón zoals de uitbreiding van het aantal sporen, de aanle.gvan ongelijkvloerse

kruisingen, íet project Stichtse Lustwaranda en div"rse maatregelen om bereikbaarheid van

Driebergen-Zeist à doorsborning van verkeer op A12 en N225 te verbeteren'
- dat a""" ont*it telingen voor de-gemeenten Drièbergen'ryi'y., BRU en provincie Utrecht

aanleiding vormden òm te streven naar een integrale kwaliteitsverbeteringvisie voor het

stationsgebied Driebergen-Zeist
- dat in het daar op uetJ*ing hebbende projectplan door de regio wordt aangegeven dat er minimaal

a50 parteerplaaisen op aaniaardbare loopafstatrd op maaiveldhoogte moeten-worden aangelegd en

dat tevens 450 plaatsen moeten worden aangelegd in een gebouwde voorziening niet zijnde op

maaiveldhoogte
- dat in het projectplan bij het punt door de regio gewenste kwalitatieve toevoegingen wordt

*g"g"rrén iat er wellicht lÒ00 extra parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening moeten

worden aangelegd.
- Dat in a" eón-ifannen over het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt aÍmgegeven dat het aantal

parkeerplaatserì met ongeveer 200 plaatsen moet worden uitgebreid'

Constaterende
- dat thans ongeveer 50 parkeerplaatsen bij het stationsgebied Driebergen -zeist ziin verdwenen

- dathet station Driebergen-Zeist een belangfijk knooppunt is voor openbaar vervoer en dat goede

parkeervoorzieningan van belang ;ijn o-"u,riomobiústen te bewegen verder te reizen in het

oPenbaar vervoer.
- Dat in het SMpU het belang van goede parkeervoorzieningen voor dit stationsgebied wordt

aangegeven.

Besluit
het budget 2007 voor het project Driebergen-Zeist vast te stellen op € 345'000,- onder de

voorwaarde dat in de uitr!.fiirg u* plutitt* het door de regio noodzakelijk geachte niveau van

450 parkeerplaatsen op;;";frh*gte en 450 parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening strikt

wordt gehandhaaftl.
Dat hef gewenst is om tot aan de definitieve herinrichting van het stationsgebiedhq u*ql

Él;d;6* te handhaven op het huidige aantal van tenminste 450 en verzoekt het college om

bat stanàpunt aan de direct betrokkenen kenbaar te maken'
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