-----Oorspronkelijk bericht----Van: Geanonimiseerd
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 17:39
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: Sneltram
Geachte mevrouw Peters,
In het Kontakt, de Molenkruier van 3 februari 2022 lees ik wederom over problemen met de nieuwe
sneltram: nu gaat het over geluidsoverlast die bewoners van Huis de Geer in Nieuwegein ervaren.
Het lijkt erop alsof dit project van de Provinciale Staten Utrecht onder een ongelukkig gesternte is
geboren. Vertragingen bij de oplevering, ontbrekende vergunningen, geluidsoverlast, aanrijdingen; ik
ben vast niet compleet in mijn opsomming. De problemen beginnen de vorm aan te nemen zoals we
nog kennen van het Fyra-project van een aantal jaren geleden.
Het doet bij mij de vraag rijzen wie er verantwoordelijk is voor dit project, in feite voor de vervanging
van de sneltram zoals die tot 2021 al vele jaren, redelijk probleemloos mijn inziens, gereden heeft
tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Is/ zijn de verantwoordelijke/ verantwoordelijken wel competent voor het maken van een goede
keuze voor de vervanging van de sneltram?
En nu blijkt dat men dat niet is (ik neem aan dat u dat met mij eens bent), welke maatregelen zijn of
worden genomen om dit soort blunders in de toekomst te voorkomen?
Is men zich bij de Provinciale Staten bewust dat alle schade en aanpassingen, die naar ik veronderstel
inmiddels enorm zijn, betaald moeten worden uit publieke middelen? Op welke manier wordt daar
verantwoording voor afgelegd en aan wie?
Het verbaast mij zeer dat de meeste geluidsoverlast- en verkeerstechnische problemen ingebracht
worden door burgers, terwijl er zeer uitgebreide testritcycli gereden zijn door, mag ik aannemen,
met name ervaringsdeskundigen.
Het zou de provincie sieren wanneer hier publiekelijk verantwoording over wordt afgelegd en
bevestigd wordt dat de problemen met de sneltram zeer binnenkort tot het verleden gaan behoren.
Ik heb er bewust voor gekozen u rechtstreeks hiervoor te benaderen en niet deze brief aan de media
aan te bieden.
Ik hoop dat u middels een schriftelijke reactie op bovenstaande wilt reageren.
Vriendelijke groeten,
Geanonimiseerd

