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Amendement - Geen eindpunt voor Halte Merwestein

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, aan de orde hebbend

het voorstel 'benodigd aanvullend budget vernieuwing regionale tramlijn'

Besluiten:

Het in het statenvoorstel opgenomen beslispunt "1) Halte Merwestein op te heffen" te
schrappen;

Het in het tweede beslispunt genoemde bedrag van "€ 16 miljoen" te wijzigen in "€ 17

miljoen";

Het in het derde beslispunt genoemde bedrag van "€ 0,53 miljoen" te wijzigen in "€ 0,56
miljoen"
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Toelichting:
- De Provincie heeft als doel toegankelijk Openbaar Vervoer te realiseren waar zoveel

mogelijk mensen gebruik van kunnen maken. Via halte Merwestein is een theater (tevens

evenementenlocatie), een klimaateducatiecentrum, het Sint-Antonius Ziekenhuis en de
sportvelden goed per tram bereikbaar; daarnaast worden de komende tijd 650 woningen en

een bioscoop gerealiseerd, dichtbij halte Merwestein.
De Provincie Utrecht heeft tevens de ambitie met de doorkoppeling tussen de SUN|J-lijn en

de Uithoflijn de tram in deze regio nog aantrekkelijker te maken voor iedereen die gebruik
maakt en in de toekomst wil gaan maken van de tram het is immers een veelgehoorde wens
van reizigers en belangenorganisaties uit o.a. Nieuwegein om door de doorkoppeling door te

kunnen rijden naar de centrumzijde van Utrecht Centraal. Het opheffen van een halte waar nu

en in de toekomst mensen dagelijks gebruik van maken, past niet bij deze uitgesproken
ambitie en bijbehorende investering.
Gegeven de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van de halte en de bereidheid
van de gemeente structureel te investeren in de nabije omgeving van de halte en de halte

mag verwacht worden dat het aantal dagelijkse opstappers gaat toenemen. Deze toename
draagt bij in combinatie met de maatregelen in de stad Utrecht tot een verbetering van het

resultaat van de exploitatie van de SUNIJ lijn als geheel.
Het besluit om de halte op te heffen is niet in overleg met de gemeente Nieuwegein of
belanghebbenden genomen, hetgeen niet past in een zorgvuldig afwegingsproces.
De gemeente Nieuwegein heeft tijdens haar vergadering op donderdag 20 september twee
moties raadsbreed aangenomen waarin in de eerste motie PS opgeroepen wordt de halte te
handhaven met, in de optiek van de indienende fracties van dit amendement, overtuigende
argumenten. ln haar tweede motie geeft de gemeente aan de omgeving en toegankelijkheid
van de halte enorm te gaan verbeteren.
Kortom: de potentie van deze halte is aanwezig en het commitment van de gemeente om hier

in te investeren is unaniem.
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