M41
Motie “Houd de Opwaardering van de NRU op het juiste Spoor”
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 14 april 2021
Constaterende dat:
•

•

De NRU een belangrijke schakel is in het wegennet rondom Utrecht, onderdeel is van
het Regionale Wegennet in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en dat
opwaardering van de NRU moet bijdragen aan betere bereikbaarheid van de regio
Utrecht;
De gemeente Utrecht, verantwoordelijk is voor de planvoorbereiding en realisatie van
de opwaardering van de NRU, met een groot dekkingstekort kampt op basis van het
Voorlopig Ontwerp (‘spoor 1’) en nu alternatieve oplossingsrichtingen onderzoekt, die
passen binnen het beschikbare budget.

Overwegende dat:
•

•
•

Het beschikbare budget voor de opwaardering is opgebracht door het Rijk, gemeente en
provincie Utrecht onder de voorwaarden dat de bestaande rotondes van de NRU
vervangen worden door ongelijkvloerse kruisingen en er geen negatieve effecten op de
omgeving optreden als gevolg van de opwaardering;
Er bij Provinciale Staten nu weinig inzicht is, over de ‘Aanpak uitwerking spoor 2 NRU
2021’ van de gemeente Utrecht, die de aanpak van een variantenstudie naar kansrijke
en betaalbare alternatieven voor de NRU schetst;
In het project gezamenlijk gezocht moet worden naar snelle oplossingen die recht doen
aan het belang van de NRU voor de Utrechtse regio.

Spreekt als haar mening uit dat:
De spoedige opwaardering van de NRU van groot belang is voor de Utrechtse regio.
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
Gemeente Utrecht te informeren, dat de in subsidie reeds verstrekte en toegezegde
financiële bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van de opwaardering van de NRU,
alleen van toepassing kan zijn als aan de eerder daarbij gestelde voorwaarden van
ongelijkvloerse kruisingen en geen negatieve effecten op de leefomgeving wordt voldaan.
Tevens gemeente Utrecht te verzoeken een toelichting te geven op de voortgang, planning
en ontwikkelsporen in een informatiesessie voor Provinciale Staten.
En gaan over tot de orde van de dag.
Bob de Jager, VVD

