
	  

	  
Vragen	  voor	  in	  de	  Commissie	  MME	  van	  de	  Provincie	  Utrecht	  (5-‐10-‐15)	  van	  Statenlid	  Ayla	  
Schneiders	  (D66)	  
	  
Onlangs	  bleek	  dat	  het	  Rijk	  geen	  geld	  heeft	  gereserveerd	  voor	  een	  tweede	  Uithoflijn.	  De	  
Utrechtse	  wethouder	  mobiliteit	  had	  hier	  wel	  op	  gehoopt.	  Hierover	  zijn	  in	  de	  Provinciale	  
Statenvergadering	  van	  21	  september	  vragen	  over	  gesteld.	  En	  vandaag	  laat	  de	  directeur	  van	  
het	  Utrecht	  Science	  Park	  weten	  dat	  de	  Uithof	  onbereikbaar	  dreigt	  te	  worden	  en	  roept	  de	  
o.a.	  de	  provincie	  op	  om	  snel	  actie	  te	  ondernemen.	  De	  Statenfractie	  van	  D66	  heeft	  daarom	  
aanvullingen	  vragen	  voor	  het	  College	  die	  gesteld	  gaan	  worden	  tijdens	  de	  Commissie	  MME.	  
	  
1:	  Heeft	  het	  College	  kennisgenomen	  van	  het	  onderzoek	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  en	  het	  
UMC	  over	  de	  verkeersstromen	  naar	  de	  Uithof	  in	  2030?	  
	  
2:	  Wat	  is	  de	  reactie	  van	  het	  College	  op	  de	  constatering	  dat	  er	  in	  2030	  per	  dag	  225.00	  
bezoekers	  naar	  de	  Uithof	  reizen?	  
	  
3:	  Wat	  is	  de	  reactie	  van	  het	  College	  op	  de	  noodkreet	  van	  de	  directeur	  van	  het	  Utrecht	  
Science	  Park	  dat	  de	  Uithof	  onbereikbaar	  dreigt	  te	  worden?	  
	  
4:	  Heeft	  het	  College	  contact	  gehad	  met	  het	  Utrecht	  Science	  Park	  over	  deze	  uitspraken?	  Zo	  
nee,	  gaat	  dat	  nog	  gebeuren?	  
	  
5:	  Hoe	  gaat	  het	  College	  samen	  met	  de	  gemeente	  Utrecht	  zorgen	  voor	  de	  duurzame	  
bereikbaarheid	  van	  het	  Utrecht	  Science	  Park	  de	  Uithof?	  
	  
6:	  Zijn	  tot	  het	  actief	  worden	  van	  de	  Uithoflijn	  in	  2018	  alle	  middelen	  ingezet	  om	  de	  overlast	  te	  
verdelen	  over	  de	  verschillende	  ov-‐knooppunten	  rondom	  Utrecht	  Science	  Park?	  
	  
7:	  Zijn	  er	  andere	  varianten	  onderzocht	  om	  de	  mobiliteitsdruk	  op	  Utrecht	  Science	  Park	  te	  
verminderen?	  Zo	  ja,	  welke?	  
	  
8:	  Wil	  het	  College	  de	  Staten	  periodiek	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  maatregelen	  en	  acties	  die	  
de	  provincie	  Utrecht	  onderneemt	  om	  de	  duurzame	  bereikbaarheid	  van	  het	  Utrecht	  Science	  
Park	  te	  bewerkstelligen?	  
	  
Links:	  	  
http://www.nu.nl/utrecht/4131266/uithof-‐dreigt-‐onbereikbaar-‐worden.html	  
	  
http://www.nu.nl/utrecht/4126983/rijk-‐heeft-‐momenteel-‐geen-‐geld-‐tweede-‐uithoflijn.html	  	  
	  
http://www.ovmagazine.nl/2015/05/utrecht-‐onderzoekt-‐station-‐de-‐uithof-‐1318/	  	  
	  
http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/aanleg-‐treinstation-‐uithof-‐wordt-‐verkend.html	  	  


