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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SP 1 In haar brief aan het USP schrijft GS dat de partners in het USP 

beter af kunnen zien van locatie E, omdat de Provincie hier niet 
aan mee zal werken. Dat standpunt onderschrijft de SP-fractie, 
maar parallel hieraan gaat de gemeente Utrecht een apart 
ruimtelijk traject starten om via een Heritage Impact Assessment 
een compleet beeld te krijgen van de effecten van de bouw op 
locaties D en E op de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 
Dat strookt niet met elkaar, zoals het USP ook opmerkt in haar 
brief van 19 april (ingekomen stukken). De vraag van mijn fractie 
aan GS is dan ook of GS zich hard zal blijven verbinden aan de 
stellingname in haar brief van 30 maart (infostukken) en zo nee, 
waarom niet? 

In onze brief van 30 maart 2021 hebben wij het volgende aangegeven: “…het 
verder doorzetten van de ontwikkeling op locatie E, evenals locatie D, zal naar 
onze verwachting tot langdurige juridische procedures leiden met als 
waarschijnlijke uitkomst dat er daarna nog steeds geen geschikte locatie 
beschikbaar zal zijn. Wij hebben u geadviseerd om een andere locatie te 
zoeken.” Verder staat het partijen vrij om een HIA uit te laten voeren. Indien een 
van de partijen dit van plan is (en daar ziet het naar uit) hebben wij voorgesteld 
om ons tijdig te betrekken bij de opdrachtformulering. Onze stellingname daarin 
blijft hetzelfde als gesteld in de brief van 30 maart 2021. 

 2 En als dit inderdaad een hard standpunt is, wat hebben de door 
de gemeente Utrecht ingezette acties, zoals hierboven 
beschreven, dan voor zin volgens GS? Hieraan zitten dan ook de 
vervolgvragen verbonden wat op dit moment de boodschap van 
GS richting de gemeente Utrecht is over het voorgenomen HIA 
naar de locaties D en E en wat het bestuurlijk overleg van 8 april 
(memo) heeft opgeleverd. 

Onze stelling is dat een HIA zal uitwijzen dat locaties D en E geen realistische 
opties zijn. Het bestuurlijk overleg van 8 april is verplaatst naar 26 april. Zie ook 
antwoord op vraag 3. 

SGP 3 Op 30 maart ontvingen wij een vrij stevige brief vanuit de USP-
partners. In uw brief lezen we dat er een week later (op 8 april) 
een gesprek zou plaatsvinden. Heeft dit gesprek plaats 
gevonden? Zo ja, kunt u ons hier een verslag van sturen? Zo 
nee, waarom niet? 

Dat gesprek is verplaatst naar 26 april. Op die datum hebben wij met 
USPpartners 
en gemeente een informeel gesprek gehad, waarvan geen verslag is 
gemaakt. Afgesproken is dat het initiatief nu bij USP-partners en gemeente ligt. 
Verder is voor alle partijen duidelijk wat onze positie is. 

PvdA 4 In de brief naas USP en partners is te lezend at er op 8 april 2021 
een overleg zou zijn tussen de Provincie en USP&partners. 
Heeft dit gesprek plaatsgevonden? ZO ja, wat is hieruit 
gekomen? 

Zie antwoord op vraag 3. 

 

 


