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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Beter Benutten 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Aanleiding 

Tijdens het BOMIRT van 9 november 2011 zijn Rijk en regio Midden Nederland het Programma Beter Benutten 
overeengekomen. Het programma Beter Benutten is nu anderhalf jaar in uitvoering.  
Wij hebben u toegezegd om periodiek de voortgang van het programma ter informatie aan u toe te zenden. Met 
voorliggende voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van het programma Beter Benutten Midden 
Nederland gepresenteerd met ijkmoment 31 maart 2013. 
 
Voorgeschiedenis 
In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte Transport (BO-MIRT) van 9 november 2011 
zijn Rijk en regio Midden Nederland het Programma Beter Benutten Midden Nederland overeengekomen. De 
afspraak is onderdeel van een totaalpakket Beter Benutten dat de Minister met meer regio's in Nederland heeft 
gemaakt. De Tweede Kamer heeft in december 2011 ingestemd met het programma. Op 1 december 2011 is dit 
bestuurlijk akkoord openbaar gemaakt. In mei 2012 hebben de Minister van I&M, mevrouw Schultz, gedeputeerde 
de heer Van Lunteren en CEO de heer Broeders de bereikbaarheidsverklaring getekend. Daarmee hebben 
Regio, Rijk en bedrijfsleven de intentie uitgesproken gezamenlijk het programma Beter Benutten uit te voeren met 
als doel de bereikbaarheid in de regio te vergroten. Provinciale Staten heeft op van 3-7-2012, het programma 
Beter Benutten vastgesteld, nummer 80B33785.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Programma Beter Benutten Midden-Nederland focust op 2 doelstellingen: 

1. 20% minder congestie in de spits in Midden-Nederland in 2014 t.o.v. 2011. 
2. Op spoorgebied richt de regio zich op het bereiken van 5% groei op het spoor. De minister focust haar 

doelstelling op het accommoderen van 5% groei op het spoor in de PHS-corridors. Binnen het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt gewerkt aan PHS-corridors op het grondgebied van de 
regio Utrecht. In het programma Beter Benutten wordt deze doelstelling verbreed naar de overige 
spoorcorridors in de regio. 

 
  



 

  

 

Essentie / samenvatting: 

In de voortgangsrapportage komen op hoofdlijnen de volgende zaken aanbod: 
Melding worden gemaakt van de voortgang op planning en besteding van middelen. Er is bij een aantal projecten 
sprake van een vertraging ten opzichte van de eerste planningen. In deze fase van het programma heeft dit nog 
geen consequenties voor het tijdig realiseren van de projecten. Op het beheersen van risico van niet tijdige 
oplevering worden de in de voortgangsrapportage benoemde risicobeheermaatregelen ingezet.  
 
In het risico van onderbesteding wordt voorzien door tijdig vervangende maatregelen op te voeren voor projecten 
die niet tijdig gereed blijken te kunnen zijn. Gebleken is dat twee provinciale projecten (MNBB33 Robuust 
wegennet  N237/A28 en  MNBB54 aansluiting/aanrijroute N229 ) niet tijdig uitgevoerd kunnen worden. Besloten is 
deze uit het programma te laten vervallen.  In de voortgangsrapportage zijn vervangende maatregelen 
opgenomen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


