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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 juni 2016 is door de stuurgroep van het programma Beter Benutten Vervolg de eerste voortgangsrapportage 
van dit jaar vastgesteld. De meeste vertragingen zijn ingelopen en alle projecten liggen op schema om eind 2017 
gerealiseerd te zijn. Dit betekent wel dat bij de projecten waar infrastructuur aangelegd of aangepast moet 
worden de rek nu echt uit de planning is. Dit is vooral bij de fietsverbinding tussen het USP De Uithof en Zeist en 
het verbeteren van OV knooppunten een belangrijk aandachtspunt. Er wordt daarom extra inzet gepleegd op 
deze projecten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
 
Aanleiding 
Bij vaststelling van Beter Benutten Vervolg hebben wij afgesproken om u twee keer per jaar te informeren over de 
voortgang.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 6 maart 2014 hebben de regio Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de 
bereikbaarheidsverklaring voor Beter Benutten Vervolg getekend. Hiermee is de ontwikkeling van het 
vervolgprogramma Beter Benutten gestart wat in maart 2015 heeft geleid tot een pakket van 27 maatregelen met 
een totale omvang van €76 miljoen. Dit samenhangende pakket van projecten is vervolgens getoetst en 
vastgesteld door het ministerie, raden en staten. De maatregelen moeten voor 2018 afgerond zijn. 
 
Essentie / samenvatting: 
De eerste voortgangsrapportage van 2016 is op 1 juni vastgesteld in de stuurgroep, de peildatum voor deze 
rapportage is eind mei 2016. Het algemene beeld is dat de realisatie van vrijwel alle projecten later gestart is dan 
oorspronkelijk gepland maar inmiddels hebben alle projecten een realistische planning gemaakt met behulp van 
de Risico- en Planningssessies met Rijkswaterstaat. Voor de gedragsprojecten is de opgelopen vertraging relatief 
gemakkelijk in te lopen. Voor vrijwel alle infrastructurele projecten geldt dat door de vertraging de van tevoren 
ingebouwde rek nu uit de planning is, en er dus strakker gestuurd moet en zal worden om niet verder uit te lopen.  
In de huidige rapportage staat de planning van de projecten Fietspad USP- Zeist en Verbeteren knooppunten op 
oranje, Bestuurders worden daarom actief bij beide projecten berokken. Het fietspad tussen Zeist en USP loopt 
door een kwetsbaar gebied, waardoor intensief overleg nodig is met omwonenden en natuurorganisaties. In het 
project Verbeteren OV knooppunten worden 50 knooppunten aangepakt. Voor de realisatie van verbeteringen 
staan vaak andere partijen aan de lat, zoals de NS, ProRail en diverse gemeenten. Deze partijen staan allemaal 
achter de voorgestelde verbeteringen maar zij hebben vaak moeite om tijdige realisatie ervan in hun primaire 



 

  

 

processen ingepast te krijgen. Het blijkt het meest effectief om deze problematiek op bestuurlijk niveau te 
bespreken, dit wordt dan ook in verschillende overleggen (o.a. de Realisatie impuls) besproken.  
Voor een actueel overzicht van de projecten en meest recente resultaten kunt u terecht op: 
resultaten.goedopweg.nl  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het programma Beter Benutten Vervolg Midden Nederland richt zich op een 10% reistijdverbetering op 
knelpunttrajecten in de spits. Dit wordt gemeten aan de hand van de reductie van sterk vertraagde ritten welke 
gerealiseerd kunnen worden door het mijden van de spits. 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij informeren u tweemaal per jaar over de voortgang van het programma Beter Benutten Vervolg. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de bijbehorende bijlage; 
1. Eerste Voortgangsrapportage Beter Benutten Vervolg 2016 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


