
Onafhankelijke Statenfractie Utrecht

Motie: vreemd aan de orde van de dag 

Achterkamertjes en luchtfietserij zijn geen basis voor gezonde groei 
Metropoolregio Utrecht 

• Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020 ter
bespreking van de motie vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende: 

Dat de media berichtte over de indiening van de propositie door de Provincie Utrecht, 
samen met andere overheden, voor het Nationaal Groeifonds; 

Dat PS, wederom, slechts achteraf geïnformeerd is en zich dan ook geen oordeel heeft 
kunnen vormen; 

Dat de mede door de Provincie Utrecht aangelegde Uithoflijn de duurste 
tramverbinding per meter is ter wereld (alleen de tram in Jeruzalem bleek duurder, 
maar die lijn bevat ook nog een brugverbinding); 

Dat de Uithoflijn, maar ook de Sunijlijn, grote financiële impact heeft op de provincie 
en dat de Randstedelijke Rekenkamer naar aanleiding van het debacle bij het 
vergunningverleningtraject bij de “Vernieuwde Regionale Tramlijn” reeds onderzoek 
doet;  

Dat tijdens de debatten over de Uithoflijn breed de wens is geuit om alvorens opnieuw 
aan dergelijke projecten te beginnen de fundamentele vraag dient te worden 
beantwoord of de provincie wel voldoende geëquipeerd is om de regie te voeren over 
zowel de aanleg als de exploitatie van dergelijke tram- of lightrailverbindingen. 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

Om met Provinciale Staten in overleg te treden ter zake de gehele 
vervoerproblematiek, meer in het bijzonder de keuzes die de provincie wenst te maken 
omtrent het type openbaar vervoer;    

Met Provinciale Staten het gesprek aan te gaan over de vraag of het aanleggen van 
tram- of lightrailverbindingen, past binnen de competenties van de provincie; 
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Met Provinciale Staten in gesprek te gaan over de positie van het trambeheer in de 
provinciale organisatie;  
 
Totdat over deze zaken door PS is besloten hieromtrent geen nadere stappen te 
ondernemen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
René Dercksen 
 
Partij voor de Vrijheid   
 
  


