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Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid 
 

Plan van aanpak 
 

Inleiding
In het Bestuursakkoord (13 november 2006) tussen Rijk, provincie Utrecht en gemeenten in de regio 
zijn afspraken gemaakt over samenwerken aan een pakket aan maatregelen om een goede 
bereikbaarheid van de regio te realiseren. Hiervoor hebben de partijen een bedrag van maximaal 3.1 
miljard euro ter beschikking, waarvan de provincie Utrecht garant staat voor maximaal 185 mln euro. 
De regionale samenwerking vindt plaats onder de noemer Pakketstudies. 
 
De komende periode zal in het teken staan van regionale en rijksbesluitvorming over te nemen 
maatregelen. Het betreft hierbij zowel inhoudelijk als procesmatig complexe besluitvorming met een 
grote maatschappelijke impact in de regio. Inhoudelijk complex omdat het maatregelpakketten 
betreffen die inhoudelijk samenhangend zijn. Het vergt een bovengemiddelde mate van inhoudelijk 
inlevingsvermogen om de reikwijdte van de voorstellen te  begrijpen. Procesmatig complex omdat de 
maatregelen relevant zijn voor alle bestuurslagen (inclusief volksvertegenwoordigers) in de regio. 
 
Om deze reden heeft de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) op 15 december 2008 
aangegeven hiertoe een ad hoc commissie in te willen stellen, hierna te noemen: ad hoc Commissie 
Pakketstudies Bereikbaarheid.  
 
(Basis)informatie
Rond de pakketstudies is al veel materiaal beschikbaar. Samen met de afdeling Mobiliteit zal de griffie 
een overzicht maken van stukken die in het proces tot en met de uitvoeringsbesluiten relevant zijn. 
Gedurende de komende periode zal ook voortdurend nieuw materiaal in de vorm van uitgevoerde 
onderzoeken, notities, statenvoorstellen etc. beschikbaar komen. Daarnaast zal de commissie zich 
oriënteren op andere vormen van informatievergaring, zoals presentaties, consultaties, expertmeetings, 
bijeenkomsten met stakeholders, hoorzittingen, werkbezoeken etc., waarvan het voor 9 maart 2009 
geplande werkbezoek een voorbeeld is. Tot slot is veel informatie beschikbaar via de website 
www.ikgaverder.nl.

Randvoorwaarden en organisatie
Voor de werkzaamheden van de commissie gelden de volgende randvoorwaarden: 

• De ad hoc Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid zal de Commissie MME informeren over 
de voortgang van haar werkzaamheden. Dit mede om de inhoudelijke integraliteit met het 
totale provinciale mobiliteitsbeleid, zoals verwoord in het SMPU, te kunnen blijven bewaken. 

• Beluitvorming over voorstellen blijft in de laatste fase via de commissie MME lopen. 
• De ad hoc Commissie Pakketstudies Bereikbaarheid houdt op te bestaan als de (belangrijkste) 

uitvoeringsbesluiten van maatregelen in het kader van de Pakketstudies genomen zijn. Op dit 
moment wordt dit voorzien rond het einde van 2010. 

De commissie zal op regelmatige basis bij elkaar komen (zie paragraaf aanpak en fasering). Bij haar 
werkzaamheden wordt de ad hoc commissie ondersteund door de statengriffie. Vergaderingen van de 
commissie worden voorbereid door de griffie, in overleg met de voorzitter (dhr./mw. xxxx). Ambtelijk 
wordt het proces vanuit de griffie ondersteund door de heer Poort (adjunctgriffier). Er is een nauwe 



samenwerking met de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd door de heren Althuis (afdeling 
Mobiliteit) en Diepstraten (VERDER). 
 

Openbaarheid en communicatie
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Via PS-flits en eventueel nader te bepalen vormen 
zal over de activiteiten van de commissie worden gecommuniceerd. 
 
Aanpak en fasering
Voor de aanpak van de werkzaamheden wordt gekozen voor het hieronder schematisch in de tijd 
weergegeven proces. 
 
Datum/periode activiteit Product/resultaat 
12 januari 20089 Extra vergadering MME over de 

pakketstudies 
• Oriënterende 

bespreking 
VERDER-pakket 

• Plan van aanpak, 1e 
versie 

19 januari 2009 Instelling ad hoc commissie via PS-besluit • Formeel ingestelde 
ad hoc commissie 

26 januari 2009 Statenvoorstel VERDER-pakket in cie MME • Statenvoorstel 
besproken 

Eind januari Vergadering ad hoc commissie • Vastgesteld Plan van 
aanpak 

9 maart 2009 Regionaal werkbezoek pakketstudies  

p.m. Overleg(gen) met stakeholders  
p.m. Overleg(gen) met bevoegd gezagen  

Najaar 2009 Statenvoorstel Pakketstudies • Statenvoorstel 
besproken 

Najaar 2009 Besluitvorming in PS • PS-besluit 
p.m. Uitvoeringsbesluiten  


