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illotie'Treemd aan de otile uan de dag" [etteflende de A 2t

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 april2OIT, naar aanleiding van het
onderzoek van De Kring Utrecht m.b.t. de A27;

Constaterende dat:

O op 8 december 2016 het tracébesluit A27 /AI2 Ring Utrecht is vastgesteld;

O op L5 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden;

O mw. Schippers door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangesteld als informateur

voor de vorming van een kabinet van VVD, CDA, D66 en Groenlinks;

O deze partijen in Nederland samen 55%ovan de stemmen hebben behaald en in de Staten van

Utrecht het college van GS vormen;

Overwegende dat:

O er in de stad Utrecht en de provincie Utrecht diepgaande weerstand bestaat tegen

verbreding van de 427;

O door de gemeente Utrecht aangedragen alternatieven, zoals 2 keer 6 rijstroken binnen de

bak niet zijn onderzocht, voordat het huidige besluit is genomen;

O Oi¡ een goedkopere variant van de verandering van de weginfrastructuur ring Utrecht er

investeringsruimte overblijft voor andere mobiliteitsprojecten in en rondom Utrecht;

O ¿e vorming van een nieuwe regering het moment is om tot een compromis te komen,

waarbij ook tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de inwoners van Utrecht;

Roepen de onderhandelaars Rutte, Van Haersma Buma, Pechtold en Klaver op om

O het onderwerp A27 /AI2 te agenderen voor de onderhandelingen om te komen tot een

nieuw KabineU

O het tracébesluit van december 2016 hierbij niet als uitgangspunt te nemen;

O te komen tot een compromis, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de weerstand in de

regio Utrecht tegen de verbreding van de A27 en de wens om een oplossing te vinden voor
andere mobiliteitsvraagstukken in de regio UtrechÇ

En gaan over tot de orde van de dag.
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Andrea Poppe,

Socialistische Partij
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