
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 16-6-2021 

AAN PS (commissies Omgevingsvisie en Mobiliteit) 

VAN Gedeputeerde Van Essen, Gedeputeerde Schaddelee 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Informatie sessie U Ned en Nationaal Groeifonds 

Geachte leden van de Staten, 
 
Op 6 juli a.s. staat er een informatieve sessie in de agenda’s over U Ned en de Utrechtse inzet voor het Nationaal 
Groeifonds. Hierbij ontvangt u voorafgaande de agenda voor deze sessie. 
 
Gezien de volle agenda’s is het onmogelijk gebleken om deze bijeenkomst gelijktijdig met de raden te 
organiseren. Er wordt een vergelijkbare sessie voor raadsleden vanuit U16 gehouden op 7 juli. 
 
Agenda 
20.30 - 20.35 Welkom door gedeputeerde Van Essen 

Welkomstwoord + korte toelichting op de relevante raakvlakken tussen provinciale kaders en 
onderzoeken en het samenwerkingsprogramma U Ned. 

 
20.35 - 20.55 Algemene introductie U Ned: waar werken we aan samen als Rijk en regio 

Toelichting op de programmaonderdelen en hun onderlinge relaties. Wij geven u een beeld van 
de werkzaamheden die we voor 2030 uitvoeren om de groeiende stad en regio bereikbaar te 
houden. Dit doen we via fysieke maatregelen, mobiliteitstransitie via gedrag en een regionale 
parkeerstrategie. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de gebiedsonderzoeken 
(onderzoeksvragen en gebiedsscope) en mobiliteitsstrategie 2040 
Presentatie: Jos van Loon (programmadirecteur U Ned) 

 
20.55 - 21.15 MIRT Verkenning OV en Wonen  

Toelichting proces en uitkomsten zeef 0, vooruitblik naar proces zeef 1 en uitleg participatie en 
rol van de raden en bestuurders richting inwoners..  
Presentatie: Tom van Tilborg (projectleider MIRT Verkenning vanuit het ministerie van IenW) 

 
Pauze (5 minuten) 

 
21.20 - 21.50 Inzet Nationaal Groeifonds 

Toelichting op afwegingen voor de indiening van Groeifonds- lightrailvoorstel voor een 2e 
tranche . Afronding van het Groeifonds debat van 12 mei jl. naar aanleiding van de afwijzing 
voor de 1e tranche. 
Toelichting: gedeputeerde Schaddelee. 
 

21.50 - 22.00 Afsluiting door gedeputeerde Schaddelee 
 
Tijdens de presentaties is er tussendoor voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Gedeputeerden Van Essen en Schaddelee 


