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Deze besluitenhistorie bevat de openbare besluiten van college en gemeenteraad die over dit onderwerp 

genomen zijn en is bedoeld als achtergrondinformatie. 

 

24 september 2001 24 september 2001 24 september 2001 24 september 2001 commissiebrief met daarin o.a. aankondiging bijdrage RABO van NLG 20 miljoen 

primair bedoeld voor investeringen in de kwaliteit van de inrichting van de omgeving.   

 

08 februari 2002 08 februari 2002 08 februari 2002 08 februari 2002 Raadsbesluit ((Eindrapportage Stationsgebied) 2002/28) 

2. in te stemmen met het aanwenden van de opbrengsten van de RABObank in het Stationsgebied conform 

de overige ontwikkelingsopbrengsten 

 

04 04 04 04 novembernovembernovembernovember 2004  2004  2004  2004 Raadsbesluit (( Actualisatie Masterplan Stationsgebied) 2004/190)(Blz. 23)  

Citaat: " Het bouwen van een voetgangers- en/of fietsverbinding over het spoor blijft in het kader van het 

Masterplan mogelijk. De meest voor de hand liggende locaties hiervoor zijn: - van het Smakkelaarsveld 

naar Lombok, - en van Moreelsepark naar RABO-terrein. 

 

29 juni 2006 29 juni 2006 29 juni 2006 29 juni 2006 Motie 2006/M066 (Fietsen over de RABO-brug) 

Spreekt uit dat: 

De 9 miljoen euro die de RABObank heeft toegezegd in overleg met de RABObank wordt ingezet voor een 

langzaamverkeer verbinding over het spoor in dit gebied. 

 

21 november 2006 21 november 2006 21 november 2006 21 november 2006 Commissiebrief (Resterende aspecten definitief ontwerp OV-Terminal en toeleidende 

routes) 

De brief gaat o.a. in op de RABO fiets- voetgangersbrug 

 

11117 juli 7 juli 7 juli 7 juli 2007200720072007 B&W besluit (Integraal Programma van Eisen Rabobrug langzaamverkeersverbinding 

Croeselaan-Mariaplaats (07.066019) 

1. Conform artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijlage 3. 

2. Het Integraal Programma van Eisen Rabobrug/langzaamverkeersverbinding Croeselaan -Mariaplaats vast 

te stellen. 

3. Het IPvE Rabobrug langzaamverkeersverbinding Croeselaan - Mariaplaats vrij te geven voor Inspraak 

4. De commissie Stedelijke Ontwikkeling te informeren. 

 

17 juli 2007 17 juli 2007 17 juli 2007 17 juli 2007 Commissiebrief (IPvE Rabobrug) 

 

15 januari 2008 15 januari 2008 15 januari 2008 15 januari 2008 B&W besluit (resultaten inspraak integraal programma van eisen RABO brug) 

1. Het inspraakdocument IPvE Rabobrug vast te stellen. 

2.  In te stemmen met de aanpassingen van het IPvE RABObrug. 

3. In te stemmen met de brief aan wijkraad Binnenstad als antwoord op hun schriftelijke advies. 

 

15 januari 2008 15 januari 2008 15 januari 2008 15 januari 2008 Commissiebrief over B&W besluit 
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22 maart 201022 maart 201022 maart 201022 maart 2010 B&W brief aan de SOLGU over de toegankelijkheid RABObrug (nr. 10.007694) 

Afschrift ter informatie gestuurd aan de commissie Stad&Ruimte. 

 

mei mei mei mei 2010 2010 2010 2010 bestuursrapportage Stationsgebied 2010  

(blz. 14): ” voor de fiets- en voetgangersbrug (RABObrug) is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis van 

een nog door ProRail en de gemeente te ondertekenen projectovereenkomst, zal de verdere planvorming en 

uitvoering van dit deelproject onder verantwoordelijkheid van ProRail plaatsvinden. Gebaseerd op de 

huidige uitvoeringsplanning van het rijksproject doorstroomstatio (DSSU) kan de RABO brug echter pas op 

zijn vroegst in de tweede helft van 2012 in uitvoering worden genomen. 

 

15 oktober 2010 15 oktober 2010 15 oktober 2010 15 oktober 2010 wethoudersbrief aan de raadscommissie Stad&Ruimte over diverse te nemen besluiten: 

“5. Voorlopig ontwerp RABO brug (besluit november 2010). In verband met onzekerheid over de te kiezen 

variant en de planning doorstroom stations Utrecht (DSSU) wordt er gewerkt aan de technische wijzigingen 

van het ontwerp samen met de partners. Hierover wordt de commissie per brief in november 

geïnformeerd”. 

 

 

 

Raadsbrief: brief van het college van B&W aan de raad. 

Commissiebrief: brief van het college van B&W aan een commissie. 


