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Inleiding 
Eind 2005 is het project Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist van start gegaan. Het gaat om een 
samenwerkingsproject tussen de gemeenten Zeist, Heuvelrug, het BRU en de Provincie Utrecht. Doel van het 
project is een kwaliteitsverbetering van het stationsgebied Driebergen- Zeist door realisatie van een 
toekomstvaste oplossing voor de spoor- en wegproblematiek, de ontwikkeling van het stationsgebied tot 
multifunctioneel centrum en OV-knoop en een algehele kwaliteitsverbetering van het stationsgebied, aansluitend 
op de Stichtse Lustwarande.   
Het project kent 2 deelprojecten: het deelproject Infra bestaat uit de aanpassing aan de infrastructuur en alles wat 
daar een gevolg van is, het deelproject Gebiedsontwikkeling moet via een breed gedragen Gebiedsvisie leiden tot 
de kwalitatieve opwaardering van het stationsgebied. 
 
Bij de vaststelling van de begroting 2007 bestond nog geen inzicht in de financiële kant van het project voor de 
komende jaren. Op dit moment kan een inschatting gegeven worden voor het jaar 2007, vandaar dit voorstel te 
besluiten over het budget voor 2007 en de dekking daarvan. 
Voor de daaropvolgende jaren kan meer (financiële) helderheid worden gegeven na vaststelling van de te maken 
Gebiedsvisie (planning zomer 2007). 
 
Vervolgprocedure/voortgang project 
Deelproject Infra 
ProRail zal de rest van 2006 en een groot deel van 2007 nodig hebben voor de zogenaamde Planstudie voor de 
spoorkruisingen in Bunnik, Driebergen – Zeist en Maarsbergen (= de concrete uitwerking van de huidige globale 
plannen). De planvorming van ProRail zal naar verwachting eind 2007 gereed zijn. 
 
Deelproject Gebiedsontwikkeling 
Eind 2006 worden de eerste stappen gezet ter uitvoering van het Stappenplan. Zo staan nog in 2006 
ontwerpateliers gepland voor zowel de betrokken (dagelijks) bestuurders als, in enigerlei vorm, betrokkenen uit 
het gebied zelf.  
De eerste helft van 2007 zal zeker nodig zijn om, onder andere via discussiebijeenkomsten in het gebied en in 
overleg met alle betrokken partijen, alle ideeën en wensen te vertalen in een haalbare en uitvoerbare 
Gebiedsvisie. Bedoeling is de Gebiedsvisie rond de zomer aan betrokken besturen aan te bieden ter vaststelling. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 11 december 2006  
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 november 2006, sector PMB,  
nummer 2006cgc000798i; 
 

Besluiten:  
1. Het budget over 2007 voor project Driebergen-Zeist vast te stellen op € 345.000. 
2. Dit bedrag voor € 50.000 te dekken via overboeking van het restantbudget 2006 en voor € 131.000  
 te dekken uit bijdragen derden. 
3. Voor het restant bedrag ad  € 164.000 een beroep te doen op de stelpost Nog toe te wijzen middelen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
N.v.t. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
- A- stuk 23 mei 2006: Overeenkomst MIT afspraken 
- A- stuk 23 mei 2006: Projectplan Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist  
Beiden doorgestuurd naar PS, commissie IME en daar vastgesteld.  
 
Beoogd effect 
Vervolg voorbereiding project Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist in 2007.  
 
Argumenten 
Argumentatie en achtergronden van het project zijn al weergegeven in eerdere stukken, zoals het Projectplan en 
de begroting 2007. De huidige stand van het project, zoals aangegeven in de inleiding, maakt het mogelijk het 
voor 2007 benodigde budget te ramen.  
 
Financiën 
In de programmabegroting 2007 van WVV is een PM post opgenomen voor het project Driebergen- Zeist (zie 
pag. 111 en projectblad pag. 239 (bijlagen 1 en 2)). Op dit moment kan een inschatting gemaakt worden  voor 
2007. 
 
Het benodigde budget voor 2007 voor het project Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist bedraagt € 
345.000,--. 
De financiële afspraken met de partners in het project hebben tot gevolg dat hiervan  
€ 131.000,-- wordt voorgefinancierd door de Provincie en later verrekend met de partners. 
 
Voorstel tot financiële dekking van het budget 2007 (€ 345.000,--): 
- € 131.000 betaald door derden; 
- € 50.000 restantbedrag 2006, over te boeken naar 2007;  
- € 164.000 opnemen vanuit stelpost Nog toe te wijzen middelen. 
 
Communicatie 
Het communicatieplan is vastgesteld in de beide stuurgroepen en het bestuurlijk platform. Voor de uitvoering 
van het communicatieplan zijn middelen opgenomen in het gevraagde budget voor 2007.  
 
Bijlagen 

4. Begroting werkbudget 2007 
5. Programmabegroting 2007 Financieel overzicht Doelmatig Verkeers- en vervoerssysteem 
6. Programmabegroting 2007 Werkblad Herinrichting Stationsgebied Driebergen- Zeist.  

 

Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter, Mr B. Staal 
 
secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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