VVD: trek trambaan van Utrecht door naar Vianen om de A27
te ontlasten
UTRECHT

het onderzoek: dan bereik je veel
meer.''

DIANE HOEKSTRA

De kans is groot dat de provincie
Utrecht opnieuw onderzoek laat
doen naar de mogelijkheden om de
bestaande trambaan van Utrecht
naar Nieuwegein door te trekken
naar Vianen.
Uit eerder onderzoek van het
Bestuur Regio Utrecht (BRU) in
2008 bleek nog, dat dit niet
rendabel is. Maar volgens
coalitiepartij VVD liggen de zaken
er nu heel anders voor dan acht
jaar geleden. ,,We zien dat het
verkeer in Vianen toeneemt,'' zegt
Statenlid Willem Joustra. ,,Zeker
met de nieuwbouw in de wijk Hoef
en Haag is er in Vianen een grotere
vraag naar goede bereikbaarheid
en openbaar vervoer. De eerste
fase is in 2018 af. Misschien ligt
hier wel een kantelpunt, of het al
dan niet rendabel is.''

Coalitiepartij D66 gelooft niet dat
het verlengen van de trambaan
naar Vianen rendabel kan zijn. ,,Wij
zijn zeker niet tegen, als blijkt dat
het zou kunnen. Maar daar hebben
wij wel grote vraagtekens bij,'' zegt
fractievoorzitter Niels Hoefnagels.
,,Het is in het verleden al meerdere
keren geoppperd. Toen bleek
telkens weer dat het te duur is,
zowel de aanleg als de exploitatie.
Wat ons betreft richten we onze
pijlen op goed openbaar vervoer
richting De Uithof, waar op termijn
meer dan 200.000 mensen op en af
moeten.''
Gdeputeerde Jacqueline Verbeek
(VVD) zegde gisteren tijdens een
vergadering op het provinciehuis de
Statenleden toe,op korte termijn
met meer informatie te komen.

De liberalen zouden graag zien dat
de bestaande tramlijn van Utrecht
en Nieuwegein doorgetrokken
wordt naar Vianen. ,,Onze voorkeur
gaat naar verlenging van de
trambaan langs de A27 bij Hoef en
Haag aan de oostzijde van Vianen.
Zo kunnen de inwoners van Vianen
optimaal gebruik maken van de
tram en zo kan de A27 goed blijven
doorstromen."
Vraagtekens
Ook coalitiepartij GroenLinks juicht
een nieuw haalbaarheidsonderzoek
toe, maar zou dit het liefst breder
trekken. ,,Wij zijn al jaren voor een
breder tramnetwerk in de regio
Utrecht,'' zegt fractievoorzitter
Florian Bekkers. ,,Als het om onder
meer Vianen gaat, ligt onze
prioriteit meer bij het realiseren van
een spoornetwerk tussen Almere,
Utrecht en Breda. Vianen zou daar
dan ook op kunnen aantakken. Ik
zou zeggen, betrek dit dan ook bij
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