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Verkenning snelfietsverbinding USP

Geachte raadsleden,
Tijdens het debat over de kadernota 2018 hebben verschillende fracties in de raad naar aanleiding
van de brief van een tweetal lokale natuurorganisaties, die op de lijst van ingekomen stukken voor de
raad van 4 juli aanstaande is geplaatst (Pr. 17.093), vragen aan onze portefeuillehouder Verkeer en
Vervoer gesteld. Hoewel hij tijdens dat debat op de vragen is ingegaan melden wij u onderstaand het
volgende over dit onder regie en verantwoordelijkheid van de provincie gevoerde proces.
"Goed op Weq" / Beter Benutten Vervolq (BBV):

Met het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu (I&M) werkt de provincie Utrecht onder de bestuurlijke
leiding van gedeputeerde J. Verbeek-Nijhof aan de verbetering van de bereikbaarheid van
economische kerngebieden in de provincie Utrecht. Daarbij wordt ook nadrukkelijk ingezet op het
aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Van uit het programma
Verder / Beter Benutten Vervolg beschikt de gedeputeerde nog over door de Minister beschikbaar
gestelde financiele middelen om een snelle fietsverbinding Utrecht Science Park (USP) met Utrecht
Oost / Zeist-Driebergen-Doorn mogelijk te maken. De beschikbaarheid van de financiele middelen is
echter niet oneindig, sterker nog over de bested ing van de middelen dient helderheid te komen omdat
deze anders terugvloeien naar het Rijk en voor andere doeleinden ingezet gaan worden door de
Minister van MM.
De Provincie is verantwoordelijk voor dit proces maar wil dat wel doen met goede medewerking van
de betrokken gemeenten. Zoals u gemeld, onder andere in beantwoording van raadsvragen is binnen
het proces opdracht gegeven voor een variantenonderzoek, waarbij de verbetering van de huidige
fietssituatie op de Bisschopsweg de aanleiding vormt. De provincie vindt het haar verantwoordelijkheid
om in het proces gelet op de maatschappelijke kosten en met het oog op het rendement van de
investering c.q. het toekomstige gebruik meerdere varianten onderzocht en in beeld te hebben. Ook
zijn in een vroeg stadium andere relevante partijen betrokken bij het onderzoek. Dit om uiteindelijk tot
een onderbouwd en afgewogen oordeel voor het trace en de uitvoering er van te kunnen komen. Aanpassing c.q. upgrading van het trace Bisschopsweg is daarbinnen nadrukkelijk 1 van de varianten.
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Voorafgaand aan het onderzoek heeft de provincie Utrecht een verkenning over de wensen,
suggesties en beelden bij de (Zeister) groene groepen, fietsersbond(en) en het woon- werkverkeer uit
Utrecht Oost richting USP opgehaad
Deze input is door de provincie meegegeven aan het bureau dat de provincie voor het
variantenonderzoek heeft ingeschakeld, te weten Tauw Infraconsult. Het bureau heeft in mei haar
rapportage opgeleverd aan de provincie.
Op 31 mei jl. heeft de gedeputeerde de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van De BiIt en Zeist
geInformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Uitkomst is dat van de 7 in de verkenning
betrokken varianten 3 varianten voor een verdere verdieping in aanmerking komen om uiteindelijk het
besluit te kunnen nemen over het al dan niet uitvoeren van 1 van de varianten. In het overleg is
afgesproken dat alvorens de provincie opdracht geeft voor de verdieping van de 3 varianten de raden
van de betrokken gemeenten in een bijeenkomst worden geInformeerd. Over het proces, zoals tot nu
toe gevoerd, de positie van de groene groepen, fietsersbond(en) en het woon-werk verkeer Utrecht
Oost hierin alsmede over de opgehaalde inhoudelijke informatie, de verwerking daarvan en de
rapportage van Tauw.
Dit vindt na het zomerreces plaats. In overleg met uw griffie en de gedeputeerde zijn we hiervoor op
donderdag 21 september vanaf 20.00 uur uitgekomen. De bijeenkomst vindt hier in het gemeentehuis
plaats.
Positie en rol van gemeentebestuur Zeist:

Wij vinden het van belang dat Zeist en Utrecht Oost over een goed geoutilleerde en toekomstbestendige fietsverbinding naar het USP beschikt. Helder daarbij is dat uw raad daarover in het
verleden reeds een uitspraak heeft gedaan ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur in relatie
tot het trace. Dit is door onze portefeuillehouder ook nadrukkelijk ingebracht in het proces. Hij ziet er
daarbij ook op toe dat er een proces plaats vindt waarin alle belangen aan bod komen.
Brand brief groene groepen/biieenkomst met de raad:

Op 15 juni heeft u een brandbrief van de groene groepen ontvangen (Pr. 17.093) over het proces. Wij
hebben er beg rip voor dat zij na een periode van stilte uit het project en proces naar hen toe onzeker
worden over inhoud en het verdere verloop qua betrokkenheid. Wij kunnen u echter verzekeren dat
hun input betrokken en meegewogen is in het kader van de variantenstudie. Dat is door de projectorgan isatie ook aan hen gemeld. Alvorens de variantenstudie en het vervolg van het proces
wereldkundig te maken en er een besluit over te nemen is, zoals hiervoor gesteld, er in het proces in
voorzien om de gemeenteraden/gemeentebesturen daarover eerst bij te praten en mee te nemen in
het proces. Ook om een gedachtewisseling te hebben over het vervolg daarvan met de samenleving.
Uitgangspunt voor het proces is nog steeds dat de groene groepen, fietsersbond(en) en andere
geInteresseerden betrokken blijven. Daarvoor kunt u in het gesprek in met de gedeputeerde en onze
portefeuillehouder uw wensen en behoeften mee geven. Overigens staan zij er beiden voor open om
een vertegenwoordiging van de groene groepen en fietsersbond(en) als toehoorders daarbij aanwezig
te laten zijn wanneer uw raad dat ook op prijs stelt. De projectorganisatie zal in dat geval de
betrokkenen benaderen en specifiek uitnodigen.
Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geInformeerd.
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Hoogachtend,
burgejtneester en wethouders van Zeist,
de gen

de burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz

Bosch en Duin

Den Dolder

Huis ter Heide r. Zeist
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