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Geachte dames en heren, 

 

Op 21 april 2021 heeft het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Noordwest plaatsgevonden. Uw Staten zullen 

worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg nadat de Kamerbrief naar de Tweede Kamer is 

verzonden. De Kamerbrief zal na verschijnen worden geagendeerd voor het commissiedebat MIRT op 16 juni 

2021 in de Tweede Kamer.  

 

Met veel nieuwe woordvoerders op het dossier is er ter voorbereiding van het commissiedebat MIRT een kort 

overzicht opgesteld van regionale en nationale bereikbaarheidsopgaven. Wij verzoeken u deze informatie te 

gebruiken om uw Tweede Kamer fractie te informeren over de positie van Utrecht. Voor verdere informatie kunt u 

tevens contact opnemen met onze public affairs adviseur, Janna Groot (janna.groot@provincie-utrecht.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arne Schaddelee, Gedeputeerde Mobiliteit 
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Provincie Utrecht: Factsheet MIRT 2021 

 

In Utrecht staat de samenhang tussen wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk. Tegelijkertijd 

zijn wij vastbesloten om tot 2030 100.000 extra woningen in de provincie Utrecht te bouwen en ons regionale 

kennis- en innovatiesysteem door te blijven ontwikkelen. Wij zien echter dat ons vervoerssysteem, cruciaal voor 

de doorstroom en de connecties tussen de Randstad en de rest van het land, niet toereikend is voor de opgaven 

waar Utrecht en Nederland voor staan.  

Provincie Utrecht ligt in het midden van het Stedelijk Netwerk Nederland (NOVI). Daar waar de groei het meest 

manifest is. Er zijn in onze regio maar liefst drie regionale verstedelijkingsstrategieën: Ontwikkelperspectief 

Utrecht Nabij, Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort en Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-

Foodvalley. Hier wordt de samenhang tussen wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid onderzocht en een 

visie gevormd op de voorwaarden die nodig zijn voor een leefbare en gezonde toekomst zoals energietransitie, 

natuurcompensatie en recreatiebehoefte. Om een beeld te geven van wat er nodig is: 

 

o Een (structureel) vervolg op de Woningbouw Impuls. Uit eerste ambtelijke inventarisatie blijkt dat in 

de provincie Utrecht er een gemiddeld publiek tekort van 10.000 tot 20.000 euro per woning. Voor 

de gedeelde ambitie van 100.000 extra woningen in de provincie Utrecht tot 2030 gaat het over 1 tot 

2 miljard euro.  

o Te blijven investeren in doorontwikkeling van het regionale kennis- en innovatiesysteem op het 

gebied van Life Sciences & Health met het Utrecht Science Park als geografisch brandpunt.  

o In de uitwerking van Toekomstbeeld OV prioriteiten te stellen, die in MIRT dit najaar vastgelegd 

worden, om te blijven investeren in OV en knooppunten om woningbouw en werklocaties te 

ontsluiten en te versnellen op de spoorcorridor A12 Utrecht- Arnhem. Het ontwikkelen van IC station 

Koningsweg-Lunetten en het aanleggen van 2 lightrails in Utrecht om meer woningbouw mogelijk te 

maken.  

o Samen met de regionale partijen via het programma “Groen Groeit Mee” te investeren in de 

realisatie van nieuwe groengebieden en de versterking van landschapsparken. De totale investering 

in de komende 20 jaar wordt geraamd op circa 1,2 miljard euro. Omgerekend komt dit neer op 64 

miljoen euro per jaar. Deze investering zorgt voor een duurzaam en gezond woon- en 

vestigingsklimaat voor de 1.440.000 inwoners in 2040.  

 

Overzicht van knelpunten mobiliteit in provincie Utrecht 

 

Westelijke Ontsluiting (WO) Amersfoort: De WO wordt in Amersfoort o.a. aangelegd ter verbetering van de 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid van zowel weg-, fiets- en spoorverkeer. Tijdens de aanbesteding bleek dat 

aannemers niet op het project willen inschrijven voor het beschikbare budget. Tijdens het notaoverleg MIRT van 7 

december 2020 heeft de Minister aangegeven een bijdrage te willen leveren van maximaal € 5 miljoen, eventueel 

in de vorm van een garantstelling. De gestelde rand voorwaarde daarbij, dat in gelijke delen bijgedragen dient te 

worden door de decentrale overheden, is niet haalbaar gebleken.  

Het belang van versterking van de spoorcorridor is duidelijk. Minder duidelijk maar wel aan de orde is het belang 

als deze spoorovergang in het kader van de EU verordening Nr. 1315/2013 of het Landelijk Verbeterprogramma 

Overgangen (LVO) alsnog aangepakt moet worden. Het Rijk is dan substantieel meer geld kwijt in de toekomst 

dan wanneer nu vanuit I&W meer wordt bijgedragen aan het ongelijkvloers maken van de kruising. Een 

aanvullende bijdrage/ garantstelling (anticiperend op het toekennen en uitkeren van de gevraagde CEF subsidie) 

vanuit het Rijk waarbij de eerder gestelde voorwaarde vervalt, is daarom wenselijk.  

 
A12 spoorcorridor: Dit najaar afspraken voor een snellere, betrouwbaardere en frequentere treinverbinding 
Randstad-Arnhem-Rhein-Ruhrgebied. Door te investeren in de A12 spoorcorridor verbetert de economische 
samenwerking en ontstaat er een synergiën en slimme verbindingen tussen een aantal ijzersterke Europese 
regio’s. Momenteel is er geen snelle, frequente en betrouwbare spoorverbinding tussen de economisch relevante 
gebieden van Nederland en Duitsland. De huidige ICE naar Frankfurt bijvoorbeeld, rijdt maar eens per twee uur. 
En overstappen naar andere bestemmingen in Duitsland kost vaak veel tijd.  
 

Een snellere en betere internationale spoor verbinding past bij de Nederlandse en Europese 

klimaatdoelstellingen. Met versterking van deze corridor en behoud van de intercitystatus voor Driebergen-Zeist, 
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Veenendaal-De Klomp en Ede-Wageningen kunnen we meer woningen bouwen, meer bedrijven huisvesten en 

de regio’s leefbaar houden (bijvoorbeeld 40.000 extra woningen bij Veenendaal-De Klomp). 

Een groot deel van de Utrechtse bouwopgave wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen op de A12 corridor. Ten 
slotte zorgen investeringen in de Randstad tot Ruhr corridor voor een betere, duurzame ov-verbinding van 
Nederland met de rest van Europa. Alliantie van Randstad tot Ruhr (een brede coalitie van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Metropoolregio Amsterdam, Provincie Utrecht, Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag, provincie Zuid-Holland, Regio FoodValley, provincie Gelderland, Euregio Rijn-Waal, de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen en NS) vraagt het aankomend kabinet niet alleen om investeringen, maar stelt 
ook voor om plannen voor de A12 spoorverbinding samen uit te werken. De alliantie wil daarbij ook gezamenlijk in 
kaart brengen hoe een betere A12 spoorverbinding de economie en het wonen een impuls kan geven. We hopen 
hier dit najaar met het Rijk afspraken over te kunnen maken.   
 

Verkenning Vanuit de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley komt ook Veenendaal Zuid / 

Rhenen Noord naar voren als potentiële verstedelijkingslocatie. Op deze locatie langs het spoor is momenteel 

nog geen station aanwezig. Dit station kan tegen relatief beperkte investeringen (Toekomstbeeld OV 2040) wel 

worden gerealiseerd. 

 

Multimodale Corridors: Om het economisch groeivermogen van Nederland te versterken en de 

verstedelijkingsopgaven (o.a. de grootschalige woningbouwopgave die in 2030 gerealiseerd moet zijn en de 

ambities die gelden voor 2040) in de noordoostelijke vleugel van de Randstad te faciliteren is het van 

doorslaggevend belang dat de multimodale corridors worden versterkt. Dit vraagt investeringen in sterke 

multimodale verbindingen en de optimalisatie van knooppunten. Denk daarbij onder meer aan de versterking van 

de intercity verbinding tussen Amsterdam en Amersfoort (langs A1), de verbinding tussen USP en Amersfoort 

(langs A28) en het geven van uitvoering aan de toezegging van het kabinet om knpt. Hoevelaken met prioriteit 

aan te pakken.  

 

Schaalsprong OV Utrecht: De Utrechtse regio heeft haar voor haar verstedelijkingsopgave een betere OV 

bereikbaarheid nodig. Dit doen we door het versterken van station Lunetten-Koningsweg en de aanleg van oost-

west HOV verbindingen van het Utrecht Science Park naar Utrecht Zuid-West. Dit is een eerste stap in de 

schaalsprong ov voor Utrecht en omgeving. Hierbij zijn we niet meer alleen bezig met het versterken van de ov 

lijnen die op Utrecht Centraal aankomen, maar bouwen we aan een ov Ring voor die reizigers die niet op 

Centraal hoeven te zijn. Wij noemen dit concept ‘wiel-met-spaken’ met als doelstelling de druk op de binnenstad 

te verlichten en reizigers een betere aansluiting naar hun last mile te bieden. Voor bekostiging van deze 

maatregelen is een aanvraag gedaan bij het Groeifonds. Deze is afgewezen, in het bijzonder omdat woningbouw 

en verstedelijking niet als doelstellingen gezien worden van het Groeifonds. Dat laat onverlet dat deze OV 

schaalsprong noodzakelijk is voor de snel groeiende regio. Er zal dus een andere manier van bekostiging 

gevonden moeten worden.  

 

 

 

 


