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ONDERWERP

Toelichtinq:
Op dit moment vinden er verschillende een bestuurlijke gesprekken plaats tussen rijk en regio Utrecht waarbij
gezamenlijke dossiers in het ffsiek - ruimtelijke domein besproken worden. Deze gesprekken vormen een
samenhang met de jaarlijkse BO MIRT gespreksronde in het na¡aar. Sinds vorig jaar maken de z.g. spoortafels
onderdeel uit van deze gesprekken. Hierin worden zaken rond Spoorprojecten en de NS dienstregeling
besproken in aanwezigheid van NS en Prorail en de reizigersorganisatie.
De spoortafels vinden plaats op 5 landsdelige tafels en bovenliggende onderwerpen komen ook in een
nationale spoortafel aan de orde. Onze provincie maakt deel uit van de gesprekken van het landsdeel
NoordVleugel, waar ook Noord-Holland, Flevoland, Almere en Amsterdam onder vallen.
Over de spoortafels stelt dhr Schaddelee de volgende vragen

1.

Welke specifieke wensen zijn vanuit de provincie Utrecht op tafel gelegd en hoeveel geld is hiermee
gemoeid?

Antwoord:
Tijdens de z.g. landsdelige spoortafel Noordvleugel zijn vanuit de Utrechtse regio twee specifieke
voorstellen voor het opstarten van een MIRT-verkenning geagendeerd. Dit zijn "MIRT-verkenning OVcorridor Utrecht- Harderwijk (sporen driehoek)" en de "Verkenning OV regio Utrecht". Voor de
sporendriehoek is de aanpak van de opgave geraamd op ca 35 mln. euro. Bij de "verkenning OV regio
Utrecht" zijn de te ondezoeken varianten nog te globaal geformuleerd om geraamd kunnen worden.

2.

Kunt u al iets zeggen over de uitkomsten van het overleg?

Antwoord:
De spoortafels maken onderdeel uit van de BO MIRT overleggen. Hierover wordt, als input voor de
lenM begrotingsbehandeling, een brief aan de Tweede Kamer opgesteld. Bestuurlijk is afgesproken
dat over de uitkomst van de overleggen niet gecommuniceerd wordt voordat deze brief naar de
Tweede Kamer verstuurd is. Dit is nl de formele reactie van het kabinet op onze voorstellen. Deze brief
wordt venruacht c.a. 1 week voor het Algemeen Overleg MIRT op 23 november en maakt onderdeel uit
van de stukken voor dit kamerdebat.
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ln de begrotingsstukken van Prinsjesdag is ook een rapport "herijking Spoot'' opgenomen. Hieruit
maken wij op dat het kabinet in deze begroting vooralsnog alleen twee maal 100.000 euro heeft
gereserveerd als studiegeld voor bovengenoemde verkenningen.
Als de brief aan de Tweede Kamer verstuurd is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de
uitkomsten van de gesprekken en de gevolgen die dit heeft voor de provinciale ambities in het licht van
de reizigersgroei op het spoor in de provincie Utrecht.

Als toelichting op onderstaande vraag stelt dhr Schaddelee: "ln 2014 zijn in het Mobiliteitsplan stevige ambities
vastgelegd met betrekking tot OV. Recent was ProRail echter in het nieuws met verschillende financiële
missers. De financiële ruimte voor het doen van investeringen in en rond het spoor is daardoor verschrompelt. "

3.

Welke gevolgen heeft dit voor onze provinciale ambities, voor de beoogde reizigersgroei en voor
verdere overbelasting van het spoomet in de provincie Utrecht?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 2.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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