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Aan: 
De heer B.C. de Jager 

In afschrift aan: 
Provinciale Staten van Utrecht 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

23-6-2020 
820F2CFC 
3-6-2020 
820F1CFC 
geen 

DOMEIN 

CONTACTPERSOON 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

Mobiliteit 
Bjorn Hondelink 
+31 6 46994717 
Bjorn.hondelink@provincie-utrecht.nl 

ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het College van GS, 
gesteld door drs. B.C. de Jager van de WD fractie 
betreffende "Noordelijke Randweg (NRU)" (d.d. 03-06- 
2020). 

Geachte heer de Jager, 

Toelichting: 
Het AD meldt dat de vernieuwing van de Noordelijke Randweg (NRU) tientallen miljoenen meer gaat kosten dan 
gedacht. Vervolgens zou het Utrechts College willen proberen om samen met de Provincie Utrecht meer geld 
los te peuteren bij het Rijk. 

1. Kan GS bevestigen dat deze berichtgeving klopt? 

Antwoord: 
Ja, wij zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de definitieve kostenraming van het Voorlopig 
Ontwerp voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht. 

2. Zo ja, kan GS aangeven waarom de Utrechtse Gemeenteraad wel tijdig wordt geïnformeerd via een 
kostenraming van het Voorlopig Ontwerp, terwijl Provinciale Staten de berichtgeving via de media 
moeten vernemen? 

Antwoord: 
De gemeente is bevoegd gezag voor de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht, de 
provincie Utrecht is subsidieverlener. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Utrecht heeft de raad van de gemeente Utrecht vanuit de rol van bevoegd gezag geïnformeerd. Met 
het oog op gelijktijdige informatieverstrekking is op ons verzoek toegezegd dat u rechtstreeks en door 
de gemeente, gelijktijdig met de gemeenteraad geïnformeerd zou worden door middel van het 
versturen van een afschrift van de raadsbrief aan uw Staten. Dit is door een misverstand niet gebeurd, 
wij betreuren dit en hebben hierover inmiddels contact met de gemeente Utrecht gehad. 
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3. Heeft GS niet geleerd uit eerdere ervaringen met de Uithoflijn, dat het gezamenlijk en transparant 
optrekken met Gemeenteraad en Provinciale Staten een belangrijke voorwaarde is voor goede 
samenwerking? 

Antwoord: 
Wij hebben geleerd van de ervaringen met de Uithoflijn. Zie verder het antwoord op vraag 2. 

4. Bestaat er een mogelijkheid dat Provinciale Staten moeten opdraaien voor aanvullende kosten, die niet 
door de Gemeente Utrecht gedragen kunnen worden? 

Antwoord: 
Tijdens het overleg waarin wij geïnformeerd zijn over de uitkomsten van de kostenraming van het 
Voorlopig Ontwerp, is aangegeven dat het college van de provincie Utrecht (op dit moment) geen 
mogelijkheden ziet om nog een extra bijdrage aan de vernieuwing van de NRU te doen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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