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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2OL7 , ter bespreking van het

Statenvoorstel Kaderno ta 2Ot7,

Constaterende dat:

Door de groei van de bevolking en de economie in de Provincie ook de behoefte aan

openbaar vervoer toeneemt;

Het bedieningsniveau van het OV onder druk staat, omdat de beschikbare middelen niet

evenredig meegroeien;

Van mening dat

Fijnmazig, schoon en frequent openbaar vervoer van groot belang is voor handhaving van de

leefbaarheid in kleine kernen, maar ook voor de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van en in

de steden;

Breed gedragen initiatieven en verzoeken vanuit buurten en wijken een serieuze kans

moeten krijgen, zoals in de stad Utrecht de petitie voor het herstel van 'Het rondje

Diakonessenhuis' en de rechtstreekse Noord-Zuidverbinding door de wijk Hoograven;

Na beëindiging van de werkzaamheden rond de aanleg van de Uithoflijn ook de

Catharijnesingel / Zuidelijke binnenstad van Utrecht weer goed bediend dient te worden met

busvervoer;

Dragen het college op:

ln de jaren 20L8 en 20L9 een pilot te doen met het herstel van een rechtstreekse

busverbinding op de route Hoograven Zuid - Station Vaartsche Rijn -Utrecht CS;

Hiertoe het op 8 mei 2017 ingediende initiatief 'De Reiziger Centraal' als uitgangspunt te

nemen en dit zo nodig in samenspraak met de vervoerder te optimaliseren;

Dit plan ingaande de winterdienstregeling 2OI7-2018 te implementeren;

Het verzoek te doen bij de gemeente Utrecht vooralsnog niet over te gaan tot de aanleg van

extra haltes voor lijn 1- op de Hooft Graaflandstraa!

Bij de programmabegroting 2020 met een evaluatie te komen over het effect van deze

wijziging op de reizigersaantallen van en naar Hoograven-Zuid;

Bij gebleken succes de lijnvoering structureel te continueren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Andrea Poppe (SP)
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