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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * M.

Tussenvoegsel(s) van

Achternaam * Dijk

E-mailadres * maarten.van.dijk@hetnet.nl

Fractie * PvdA

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Zuilense Ring

Inleiding * Aan de wethouders Van Dort (projectwethouder Zuilense Ring) en 
Klomps (Mobiliteit)

Beste Linda en Jeroen Willem,

Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 vroeg ik namens de fractie 
van de PvdA Stichtse Vecht aandacht voor het bevorderen van het 
leefklimaat voor de 12.000 inwoners langs de Zuilense Ring. Reden 
voor de PvdA om ook een amendement in te dienen dat vraagt om 
meer aandacht en actie voor leefbaarheid rondom de Zuilense Ring. 
De vraag die jullie mij toen stelde was, “doet Stichtse Vecht dan niet 
genoeg?”. Immers Stichtse Vecht participeert in allerlei bestuurlijke 
overleggen en we zitten dus aan tafel.
De afgelopen jaren zijn er door de Raad van Stichtse Vecht diverse 
moties aangenomen die betrekking hebben op de Zuilense Ring. 
Voor ons als raadsfractie is het onvoldoende duidelijk/ inzichtelijk wat 
nu de precieze lobby strategie is van Stichtse Vecht en wat er 
precies is gedaan met deze moties. Wat wil Stichtse Vecht nu 
bereiken? Welke stappen hebben we hiertoe gezet en met welk 
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daadwerkelijk resultaat? Aan tafel zitten is 1, maar daadwerkelijk iets 
binnenhalen is 2. Daarom doe ik hierbij namens de fractie van de 
PvdA een verzoek aan jullie om de raad te voorzien van meer 
informatie over het procesverloop van het dossier Zuilense Ring (net 
zoals het college heeft gedaan bij het Schiphol dossier en zoals de 
raad recentelijk is meegenomen in het MIRT-dossier).

Wat ons opvalt is de verschillende manier van behandeling van 
burgers van Utrecht en Stichtse Vecht
in de verdeling van financiële middelen in het dossier NRU. Vanuit 
het o.a. het Rijk, de Tweede Kamer
en PS, lijkt vooral oog te zijn voor de problematiek in Overvecht. 
Natuurlijk is het goed dat er nu
weer geld lijkt te komen voor een tweede onderdoorgang op Utrechts 
grondgebied. Maar wat zit er
in het vat voor de inwoners op Stichtse Vechts grondgebied? Er is 
toch ook een zorgplicht naar de
inwoners in Stichtse Vecht?
Verder vragen wij graag aandacht voor de geplande trajectcontrole. 
Gedeputeerde Staten stelt dat
de limiet bij de trajectcontrole alleen kan worden ingesteld op de 
huidige maximumsnelheid van 100
km per uur. Wij begrijpen niet waarom het niet mogelijk zou zijn om 
de trajectcontrole in te richten
op 80 KM (i.p.v. 100) cq. de afspraken hierover met het OM open te 
breken. Op de A2 bijvoorbeeld
wordt ook met verschillende snelheden gewerkt bij de trajectcontrole 
tussen Maarssen en Abcoude
(overdag 100 KM en ’s avonds/’s nachts 130 KM). Op de A12 (bij 
Utrecht) vindt er ook trajectcontrole
plaats op 80 KM per uur. Een non argument dus wat ons betreft van 
GS. Wat zit hierachter? Wat
zouden dan precies de kosten zijn om de trajectcontrole aan te 
passen naar 80 KM/ per uur? Wij
vragen het College van B&W om GS hierop te bevragen en de 
gemeenteraad over de uitkomsten te
informeren.
Kunnen jullie mij een bevestiging sturen van ontvangst en informeren 
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over de wijze waarop jullie met
ons verzoek aan de slag gaan?
Als het nodig is dat ik deze mail formeel via de griffie laat registreren 
hoor ik dat natuurlijk ook graag.
Alvast dank voor jullie spoedige reactie en nog een prettig weekend.
Met groet,
Maarten van Dijk
Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht

Vragen

Vraag 1 * Wat wil het College bereiken (de lobby strategie van Stichtse 
Vecht)?

Vraag 2 * Met wie zitten we om tafel (zowel bestuurlijk als ambtelijk)?

Vraag 3 * Welke stappen zijn er de afgelopen 2 a 3 jaar gezet in dit dossier 
(een soort feitenrelaas) en met welk concreet resultaat?

Vraag 4 * Wat heeft het College precies ondernomen richting a) Provincie b) 
gemeente Utrecht en c)
Rijk?

Vraag 5 * Op welke wijze heeft de participatie met bewonersgroepen (zoals de 
Buren van de Zuilense
Ring) plaatsgevonden?

Vraag 6 * Hoeveel ambtelijke capaciteit wordt er op het dossier Zuilense Ring 
ingezet? Wordt hier
serieuze capaciteit voor vrijgemaakt of moet iemand het “er maar 
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even bij doen”?

Vraag 7 * Wat zouden de raadsfracties die ook partijgenoten in Provinciale 
Staten en Tweede Kamer
hebben zitten kunnen doen om de belangen van de inwoners van 
Stichtse Vecht verder op
de agenda te krijgen?

Vraag 8 * Is Stichtse Vecht bereid om zelf ook middelen beschikbaar te stellen 
(in de vorm van
bijvoorbeeld cofinanciering)?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee


