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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Cornelissen geeft een presentatie ontwikkelrichtingen Utrecht Science
Park. De heer De Weerd geeft een presentatie gebiedsverkenning Utrecht Oost.
De voorzitter bedankt de heren Cornelissen en De Weerd voor hun presentatie.
Naar aanleiding van de presentaties hebben de raadsleden een aantal vragen.
De heer Heijmerink zegt dat er in de presentatie gebiedsverkenning Utrecht
Oost diverse verbindingslijnen te zien zijn. Is dat allemaal de bedoeling?
De heer De Weerd zegt dat dit niet het geval is. De minister heeft niet gezegd
dat de mobiliteit rondom Utrecht urgent is. De minister heeft gezegd dieper te
gaan onderzoeken hoe groot het mobiliteitsprobleem daadwerkelijk is. Soms
zijn er meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem. De gedachte is dat de
tweede tramlijn door de binnenstad naar de Uithof wel nodig is, maar er zijn nog
grotere oplossingen mogelijk.
De voorzitter vraagt of de verbindingslijnen moeten worden gezien als denkrichtingen?
De heer Cornelissen licht toe dat de oplossingen voor de korte en middellange
termijn in beeld zijn. Voor de lange termijn is nog weinig bekend. De verwachting is dat een schaalsprong in het systeem van het openbaar vervoer nodig is.
De gedachte is dat voor de lange termijn het perspectief wordt geschetst, maar
de mogelijke oplossingsrichtingen worden nog niet gedetailleerd uitgewerkt.
De heer Heijmerink vraagt of er een masterplan is betreft de ruimtelijke inpassing van Utrecht Science Park in zijn omgeving?
De heer De Weerd zegt dat dit wordt gemaakt. Vorig jaar is een studie gedaan.
De minister wil nu een verdiepingsslag zien. De planning is om dit in oktober
2017 gereed te hebben. Op dit moment wordt gewerkt aan drie peilers, waaronder de ruimtelijke ordening van het gebied. De universiteit is bezig met een
masterplan voor de gebouwen.
De heer Heijmerink vraagt of er kaders zijn tot waar dit plan kan gaan?
De heer De Weerd legt uit dat kwaliteitsgroei de norm is. Als een plan geen
groei in kwaliteit oplevert, wordt het plan niet uitgevoerd. Hij noemt de Croeselaan als voorbeeld. Deze wordt straks bebouwd met woningen, omdat verkeersruimte hier niet meer nodig is.
Het stedelijk gebied is in transformatie. De omgeving rondom Utrecht wordt
steeds stedelijker. Dit betekent dat er andere vormen van vervoer nodig zijn.
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Lopen, fietsen en openbaar vervoer zijn dan efficiënter dan de auto.
Het is nodig om een systeemsprong te maken naar beter vervoer en een beter
gebied.
De heer Viskil zegt dat in het buitenland het openbaar vervoer ook wel ondergronds wordt gerealiseerd. Is daar in Utrecht al over nagedacht?
De heer Cornelissen zegt dat dit heel duur en ingewikkeld is. Het is de vraag of
dit de oplossing is. In de gepresenteerde visie is vooral gekeken naar systemen
die er al zijn en de mogelijkheden om die uit te breiden.
De heer Lakerveld mist de harde onderbouwing bij de verwachte groei. Hij ziet
geen concrete lijst met bedrijven die gaan komen?
De heer Cornelissen zegt dat er meetbare cijfers beschikbaar zijn, zoals het
dagelijks aantal bezoekers van Utrecht Science Park en het aantal werknemers.
Er komen studenten van de Hogeschool naar Utrecht Science Park en het inwonertal van de stad groeit. De prognose is dat deze aantallen blijven stijgen,
maar de vraag hoe de toekomst eruit zal zien is terecht.
De heer Lakerveld vraagt of de verwachte groei een verschuiving is van plaats?
In plaats van groei in de regio? Welke bedrijven gaan de komende vijf jaar
nieuwe mensen vragen?
De heer Cornelissen noemt het RIVM en de Hogeschool als voorbeeld. De regio trekt mensen aan, onder meer studenten, maar ook werknemers vanuit het
buitenland. Er is sprake van groei in brede zin. Er is geen krimp in de nabijheid
van de stad.
De heer Hoitink vraagt naar de bestuurlijke regie. Wie is de eerstverantwoordelijke?
De heer Cornelissen noemt de netwerksamenwerking rondom de ontwikkelrichtingen een leiderloos netwerk dat op uitnodiging van de provincie bijeen komt.
Voor de gebiedsverkenning Utrecht Oost is er wel sprake van een strakke regie.
In verband met de benodigde investeringen zijn er afspraken met de minister
nodig. Om in het Bestuurlijk Overleg MIRT afspraken te kunnen maken tussen
rijk en regio is er een stuurgroep, die bestaat uit de gedeputeerde van de provincie, de wethouder van Utrecht en bestuurders van de Universiteit Utrecht, de
Hogeschool en het UMC. Daaromheen bevindt zich een ‘tweede ring’ van partijen die afhankelijk van het onderwerp worden betrokken.
De heer Hoitink vraagt op welk systeem het ruimtelijk verhaal, dat binnenkort
voorligt, betrekking heeft?
De heer Cornelissen zegt dat dit het leiderloos netwerk betreft.
De heer Schenk vraagt wat de gedachten zijn bij het station Bunnik en de fietsverbinding met Utrecht Science Park?
De heer Eijbersen vertelt dat het station op een unieke plek ligt waar alle wegen
samenkomen. Uit een analyse blijkt dat het station op een knooppunt ligt. Formeel is de gemeente Bunnik hierover nog niet aangesproken, maar het belang
van de locatie is duidelijk.
De heer Viskil vraagt naar het ruimtelijk onderzoek van burgemeester Verkerk?
Heeft hij dit gemist in de presentatie van de heer Cornelissen?
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De heer Cornelissen licht toe dat burgemeester Verkerk in de presentatie werd
genoemd, omdat hij het onderzoek naar de stationslocatie Bunnik en de andere
locaties op de conferentie heeft toegelicht.
De heer Eijbersen heeft nog een toevoeging op de vraag van de heer Hoitink
betreft het bestuurlijk proces. De gemeente Bunnik is vooral aangehaakt via de
bestuurstafel U10 mobiliteit. Het primaat ligt bij de stad en de provincie. Binnenkort zal de gedeputeerde in gesprek gaan met de gemeentes in de regio. De
heer Eijbersen zegt toe dat hij tussen nu en oktober bij de raad zal terugkomen
op dit onderwerp.
De voorzitter concludeert dat de presentaties via de griffie aan de raad zullen
worden toegezonden. Hij bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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