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Plan van Aanpak Pakketstudies Bereikbaarheid Utrecht 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
1. Plan van Aanpak Pakketstudies , 26 juni 2007 
2. bestuurlijke samenvatting  

 

Achtergrond/eerdere besluiten 
In eerdere commissie vergaderingen bent u geïnformeerd over de Netwerkanalyse Regio 
Utrecht, de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht en de Aanvullende regionale 
overeenkomst financiën. Ook is het Plan van Aanpak (PvA) voor de Pakketstudies Ring 
Utrecht en Driehoek A1-A27-A28 aangekondigd voor juni ’07.  
Ook is in het coalitieakkoord rekening gehouden met de financiële consequenties en wordt in 
het uitvoeringsprogramma van het akkoord verwezen naar dit PvA. 
 
Het PvA is conform de planning gereed gekomen en het Utrechts Verkeers-en Vervoerberaad 
(UVVB) heeft op 6 juni jl. ingestemd met het (bijgaande) PvA. Het UVVB heeft ook 
ingestemd met de bijbehorende (ook bijgaande) Bestuurlijke samenvatting en heeft zijn 
waardering uitgesproken over de gedegen aanpak. Met de vaststelling van het PvA is een 
basis gelegd om de afspraken uit de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid Regio Utrecht in 
samenhang uit te voeren.  
 
Het PvA is een procesdocument en daarmee is de aanpak voor de komende jaren ‘niet in 
beton gegoten’. Werkende weg ontstaan nieuwe inzichten en doen zich nieuwe 
ontwikkelingen voor. Daardoor zal er in de toekomst sprake kunnen zijn van bijsturing in de 
vorm van aanpassingen en/of aanvullingen op het nu vastgestelde PvA. Via periodieke 
evaluatiemomenten en jaarlijkse werkplannen vindt deze bijsturing plaats. De adviezen van 
het reeds ingestelde onafhankelijke Expertteam spelen daarbij een rol.  



Naast het aanbieden van het PvA volgt hier een korte toelichting op de volgende vier 
onderwerpen:  

1. no regret maatregelen 
2. bestuurlijk draagvlak 
3. advies van de Expertteam  
4. het Urgentieprogramma Randstad 

 

1. no-regret maatregelen  
 

In het laatste MIT overleg (23 mei 2007) is met de minister van Verkeer en Waterstaat 
afgesproken dat in het MIT overleg van dit najaar de zogenaamde no-regret maatregelen 
benoemd worden. No-regret maatregelen zijn "geen spijt-maatregelen", die onomstreden en 
altijd goed voor de bereikbaarheid zijn. Deze kunnen meteen in procedure dan wel uitvoering 
worden genomen, zonder dat er een verdere gebiedsgerichte integrale afweging gemaakt moet 
worden. In het Urgentieprogramma Randstad (UPR) maken regio en rijk zich sterk om nog in 
deze kabinetsperiode tot uitvoeringsbesluiten te komen (voor meer informatie over UPR zie 
onder). 
 

2. Bestuurlijk draagvlak en consultatie op maat  
 
Tijdens het proces van de pakketstudies is een heldere communicatie naar de diverse 
bestuurlijke gremia van groot belang: een breed bestuurlijk draagvlak is essentieel voor het 
welslagen. Daarom is ook een bestuurlijke samenvatting geschreven. In september van dit jaar 
zullen een of meerdere conferenties georganiseerd worden voor statenleden en raadsleden, 
waarbij maatwerk geleverd gaat worden naar gelang de regionale/lokale behoefte.   
Behalve bestuurlijk draagvlak is ook maatschappelijk draagvlak van wezenlijk belang. De 
regio Utrecht is aangemeld als één van de zeven pilots voor Inspraak Nieuwe Stijl 
(Consultatie op Maat) en de regio heeft ingestemd met Inspraak Nieuwe Stijl in het kader van 
de pakketstudies. Daarbij geldt dat dat de regio zelf de regie houdt over het inspraakproces en 
dat het proces  niet leidt mag leiden tot vertraging in het totale traject van de pakketstudies. In 
het overleg met de Minister is dit ook aan de orde geweest en werd afgesproken dat betrokken 
partijen zich zullen inspannen voor vrijstelling van de verplichte vroege inspraak. 

 



3. Advies van het Expertteam 

Gezien de complexiteit en het vernieuwende karakter van de pakketstudies is een 
onafhankelijk Expertteam ingesteld. Dit team adviseert de betrokken partijen inhoudelijk en 
procesmatig. Inmiddels heeft het team zijn eerste advies uitgebracht over het PvA en drie 
punten genoemd die de rode draad zouden moeten vormen bij de aanpak en uitvoering van de 
pakketstudies: 

1. een gedeelde ruimtelijk-economische visie en de netwerken die daarbij horen; 
2. integraliteit; van deur tot deur (ketenmobiliteit); 
3. samenhang in de uitvoering. 

 
Deze punten zijn herkend en worden reeds betrokken bij de verdere uitwerking van het PvA. 
Met name het punt van de regionale ambitie wordt meegenomen in de opstelling van het 
gemeenschappelijk beoordelingskader. De Ontwikkelingsvisie van de NV Utrecht en de 
economische kerngebieden die hier ook op gebaseerd zijn, krijgen hun weerslag in het 
beoordelingskader. Dit beoordelingskader biedt een integraal afwegingskader  en is niet alleen 
gericht op de oplossing van individuele knelpunten. Het gaat immers om een integraal 
netwerk van weg, OV en fiets. 
 

4. Het Urgentieprogramma Randstad (UPR) 
 

Met regionale bestuurders worden afspraken gemaakt om het belang van projecten voor de 
Randstad als geheel te laten prevaleren. Achterliggende gedachte daarbij is om de 
internationale concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Een belangrijke basis 
hiervoor zijn consultaties en overleg van de ministers met regionale bestuurders. 
Het kabinet heeft in het kader van het algemene beleidsprogramma (100 dagen-project) het 
Urgentieprogramma Randstad gepresenteerd op 22 juni 2007 j.l. Het UPR wordt vervolgens 
verder uitgewerkt op projectniveau, zodat na de zomer het startschot kan worden gegeven 
voor de uitvoering.  Het PvA is het uitgangspunt voor de uitwerking van het UPR project 
“Draaischijf van Nederland”. 
 
In het kader van het UPR zijn de pakketstudies (met daarbinnen de planstudies) van de Regio 
Utrecht opgenomen als één van de belangrijke projecten waarover de regering nog in deze 
kabinetsperiode besluiten wil nemen t.a.v. aanpassingen of uitbreidingen van de 
infrastructuur. Dit onder de noemer “Draaischijf”van Nederland. Een en ander betekent dat de 
planning van de integrale pakketstudies en de planstudies (voor de weg) zodanig moeten 
worden afgestemd dat aan de ene kant de door het kabinet gewenste snelle besluitvorming 
niet in gevaar komt, aan de andere kant de integraliteit van de pakketstudies recht overeind 
blijft.   
 
Concreet betekent dit voor oa de no-regret maatregelen op rijkswegen dat de zg (verkorte) 
tracé/m.e.r. procedure doorlopen moet worden. Om te kunnen voldoen aan de afspraken in het 
UPR is het alleen haalbaar om uitvoeringsbesluiten voor rijksinfrastructuur te nemen als in het 
voorjaar van 2008 de zogenaamde startnotities worden vastgesteld.  
 



Vervolgprocedure/voortgang 
Het  PvA is door het UVVB onverkort vastgesteld. De opmerkingen over de bovengenoemde 
onderwerpen worden meegenomen in de uitwerking. Opname van de Pakketstudies in het UPR 
betekent een extra stimulans voor een daadkrachtige en effectieve samenwerking tussen regio 
en rijk. 
 
De uitvoering van het PvA is reeds ter hand genomen. De komende periode zal door middel van 
het maken van een Jaarplan 2008 expliciet worden gemaakt welke capaciteit vereist wordt van 
de diverse afdelingen/organisaties om de voorgestelde planning te halen.   
 
De gemaakte afspraken in de bestuursovereenkomst met het rijk maken onderdeel uit van het 
Urgentieprogramma Randstad (UPR) onder de noemer “Draaischijf van Nederland”. Het Plan 
van Aanpak vormt de basis voor de concrete uitwerking van dit UPR-project. De minister van 
Verkeer en Waterstaat heeft gedeputeerde Ekkers gevraagd als “duo-bestuurder” voor dit 
project actief te zijn, waarop instemmend is gereageerd. 
 
De communicatie en consultatie is uitvoerig beschreven in het PvA. Burgers, belanghebbenden,  
bedrijfs-leven, maatschappelijke organisaties, gemeenten (bestuurders en ambtenaren) worden 
nauw betrokken bij het proces.  
 
In de toekomst wordt U regelmatig geïnformeerd over de voortgang en producten.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


