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Geachte mevrouw Habes,
 
In het groen zijn de antwoorden op uw vragen weergegeven.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ilse Vaartjes (projectleider RO)
Willem Abels (verkeerskundig adviseur)
 
 

Van: Riette Habes <helm0312@planet.nl> 
Verzonden: zondag 3 mei 2020 15:35
Aan: Vaartjes, Ilse <ilse.vaartjes@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>; 'Kox - Meijer, S.I.E.' <suzanne@lokaalliberaal.nl>
CC: r.habes@planet.nl
Onderwerp: aanvullende vragen beantwoording technische vragen 021 en 038 (PvdA)
 

Beste Ilse,

 

De fracties Lokaal Liberaal hebben aanvullende vragen. Met excuses dat deze bij mij in mijn
conceptmailbox zijn blijven liggen. De aanvullende vragen zijn in het rood weergegeven.

 

Beste mevr. Habes en mevr. Kox – Meijer,

 

Onderstaand vindt u antwoord op de door u gestelde technische vragen:

 

Rib 07: “Vervolg We gaan nu eerst de aangedragen oplossingen, zorgen en ideeën verder
onderzoeken. Ook zullen we nader overleg voeren met onder meer de provincie en de gemeente
Utrecht. Dit neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie was gepland. “

Welke partijen worden naast onder meer provincie en gemeente Utrecht nog meer betrokken
zullen gaan worden in het beoogde “nader overleg”? Kunt u aangeven welke stakeholders en
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inwoners u hierbij gaat betrekken.

Naast de provincie en gemeente Utrecht voeren we ook overleg met Rijkswaterstaat en het
Parkmanagment Lage Weide. De inwoners hebben we geïnformeerd via wijkberichten en op de
inloopavonden van 10 oktober en 9 december 2019. De wijken Bloemstede en Boomstede zijn
via een wijkbericht op de hoogte gebracht van het ontwerp-onttrekkingsbesluit. Ook zijn en
worden de wijkcommissies over het proces geïnformeerd. De mensen die een formele zienswijze
hebben ingediend op het onttrekkingsbesluit informeren we via de mail.

Aanvullende vraag: Wanneer ontvangt de raad de nota van zienswijzen

Daar wordt nu aangewerkt. De planning is dat dit voor de zomer aan de commissie Fysiek Domein
wordt aangeboden.

U heeft data verkregen doormiddel van onderzoeken door Appel en Coffeng  en Arcadis
uitgevoerd. Nu geeft bedrijvenvereniging Lage Weide aan dat zij ook een onderzoek hebben
gehouden.

a.       Beschikt u over de  onderzoeksgegevens, de harde data van Appel en Coffeng/Arcadis ja,
wij waren hier opdrachtgever voor

b.       Beschikt de gemeente over de onderzoeksresultaten die in opdracht van
Bedrijvenvereniging Lage Weide door een “onafhankelijk” onderzoeksbureau zijn
uitgevoerd ja we hebben de presentatie van het onderzoek ontvangen

Aanvullende vragen: Heeft u ook harde data ontvangen?  Ja we hebben allen
onderzoeksgegevens van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente.  Van
het onderzoek dat door Stichting Parkmanagement Lage Weide is uitgevoerd hebben we de
rapportage ontvangen.

Kunt u deze data  verwerken in de rekenkundige analyse? Graag vernemen wij naar welke
rekenkundige analyse in deze vraagstelling wordt verwezen. De studies zijn immers al analyses
van de gegevens die zijn verzameld.

Mogen de fracties een kopie van de presentatie ontvangen? Ja, deze is te raadplegen op
 https://lageweide.nl/nieuws/uitkomsten-verkeersonderzoek-lage-weide/

Zijn deze gegevens met elkaar te combineren om een integraal beeld te krijgt, door de
verkeerskundige worden beide onderzoeken beoordeeld om een integraal beeld te verkrijgen

Aanvullende vraag: betreft het in casu een interne of externe verkeerskundige? Er is zowel
interne (gemeentelijke) als externe (ingehuurde) verkeerskundige capaciteit bij dit project
betrokken. De gemeentelijke experts toetsen de onderzoeken aan het gemeentelijke en
regionale beleid, de externe experts toetsen en adviseren op de gevolgen voor de ontsluiting van
de wijk en de doorstroming op het omliggende wegennet.

Is er naast het RIB ook een persbericht of wijkbericht opgesteld en aan inwoners  en andere
betrokkenen gestuurd? Zouden wij een kopie van dat bericht mogen ontvangen? In de
voorbereiding van het onttrekkingsbesluit zijn een tweetal wijkberichten uitgegaan.  Gelijktijdig
met de RIB is dit niet het geval. We hebben de betrokkenen namelijk via een mailing op de
hoogte gebracht. Deze betrokkenen zijn de personen die een zienswijze hebben ingebracht.

Aanvullende vraag: Mogen wij afschriften van deze mailing ontvangen? Er zijn 2 mailings
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uitgegaan. Beide zijn bijgevoegd.

Mevrouw Van Breda gaf aan dat zij als bedrijvenvereniging een informatieve bijeenkomst zouden
organiseren waarbij de gemeente zou worden uitgenodigd. Wanneer is/was deze bijeenkomst?
Dit was 5 februari 2020

Gaat daar afvaardiging van de gemeente en/of college naar toe óf is de gemeente aanwezig
geweest? Ja daar waren 2 personen van de ambtelijke organisatie aanwezig. Op 23 maart zal een
bestuurlijk overleg over plaatsvinden bij wethouder Klomps.

Aanvullende vragen: welke steakholders zijn voor het bestuurlijk overleg van 23 maart
 uitgenodigd? Heeft dit overleg met het oog op coronamaatregelen plaatsgevonden? Zo ja, kan
de raad hiervan een verslag ontvangen? Dit overleg is ivm de corona-crisis niet doorgegaan. 

Op welke datum staat een overleg ingepland met bewoners van de initiatiefgroep Sluiting Nee
tegen de sluiting N230? (AfsluitingN230@BewonersStichtseVecht.nl) Hiermee is geen overleg
ingepland

Op welke datum staat een vervolgafspraak ingepland met mevrouw Josien van Breda
(Parkmanagement Lage Weide)?  24 juni

 

Er is een online petitie door bezorgde inwoners opgestart. Heeft het college deze formeel in
ontvangst mogen nemen? Deze is (nog) niet formeel aan de gemeente aangeboden  en zo ja
wanneer was dat?

 

In het wijkbericht aan inwoners stond vermeld dat de provincie een uitgang aan de zuidkant van
de A2 niet wenselijk vindt. Kunnen wij een kopie van dit besluit/advies van u ontvangen? In het
wijkbericht wat aan inwoners is verspreid staat dit niet vermeld. In het collegebesluit, wat te
raadplegen is op de site bisonspoor2020.nl, staat wel het volgende:

Aanvullende vragen:

wij ontvangen graag de correspondentie/overlegverslagen van de provincie waaruit blijkt dat de
provincie de verlegde aansluiting geen goed idee vindt. Bijv de brief van de provincie aan de
projectontwikkelaar. De brief is bijgevoegd.

Wij ontvangen graag afschrift van de gesprekken met Utrecht en de Provincie Hier zijn geen
formele verslagen van gemaakt, zoals onderstaand is aangegeven.

Zoals hierin is vermeld vinden er gesprekken met de provincie over de alternatieve toerit naar de
oprit, er is geen formeel besluit of advies van de provincie hierover.
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Mochten er nog vragen zijn nav bovenstaande beantwoording hoor ik het graag.

 

In de staatcourant van 9 december 2019 heeft onder nummer Nr. 67682 staat vermeld dat eind
maart de raad hierover een besluit zal nemen. Inmiddels is aan de Raad per RIB
gecommuniceerd dat de termijn verdaagd wordt. Gaan er dan ook nieuwe wettelijke termijnen
in tav zienswijzen etc en is het al dan niet verplicht van de verdaging melding te maken in de
Staatscourant?  Dit is geen wettelijke termijn. De indieners van de zienswijzen zijn op de hoogte
gebracht dat de planning is geschoven. Het is daarom niet nodig om hier melding van de maken
in de Staatscourant.

 Dan naar aanleiding van de door PvdA gestelde vragen (nr 038)

In de beantwoording van vraag 4 staat het volgende:

De 30 jaar oude verkeersregelingen op de kruispunten van de Safariweg-Ruimteweg en de
Vogelweg-Floraweg met de Burgemeester Waverijnweg staan op de nominatie om in 2020
vervangen te worden door moderne exemplaren die zowel nu als in de toekomst voor een
veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer zullen blijven zorgen.

Wat is de stand van zaken als het gaat om aanbesteding en geplande uitvoer?

Wat wordt er precies bedoeld met moderne exemplaren. De raad heeft toentertijd in het GVVP
vastgesteld dat dat turborotonden zouden worden. Is dat wat bedoeld wordt met “moderne
exemplaren”?

 

  Met vriendelijke groet,

 

Fracties Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal

Riëtte Habes en Suzanne Kokx.
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