
MIRT Verkenning OV en Wonen



• November 2019 - Besluit in 

BO MIRT over voorbereiden 

MIRT-verkenning

• Juli 2020 – Ondertekening 

Startbeslissing MIRT-

verkenning OV en wonen in 

de regio Utrecht

Inleiding



MIRT-procedure

Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Definiëring en 

afbakening van het 
probleem en het proces 

van de verkenningsfase

Kern van de 

verkenningsfase is 
trechteren van veel 

oplossingsrichtingen naar 
een Voorkeursbeslissing 

met een voorkeursalternatief

Beslissing voorbereiden

die de realisatie van het 
voorgenomen (deel)project 

wettelijk en financieel 
mogelijk maken

Startbeslissing
- Opgaven en doel
- Aanpak
- Organisatie

Voorkeursbeslissing Projectbeslissing



Opgaven Startbeslissing



• Maatregelen uit Vervolg Pre-Verkenning
- Versterkt station Lunetten-Koningsweg

- Oost-west HOV-verbinding 

- (HOV-)ontsluiting gebiedsontwikkelingen Nieuwegein en Utrecht Zuid-West

• Participatie

• Toekomstvastheid

Oplossingsrichtingen 

Startbeslissing



• Partijen hebben € 380 miljoen gereserveerd. 

- IenW € 150 miljoen

- BZK € 60 miljoen*

- Regio € 170 miljoen (50/50 verdeeld over Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht)

• Hiermee voldoende zicht op financiering om tot een kansrijk 

pakket van circa € 500 miljoen te komen. 

* Voorwaarde voor de financiële reservering door BZK is dat deze voldoet aan de nog vast te 

stellen voorwaarden en procedure van de woningbouwimpuls. 

Financiën





Resultaten Startfase (“zeef 0”)





Aanpak Analysefase (“zeef 1”)



• Positioneren (onderzoeks)projecten uit deelnemende organisaties (o.a. 

samen OV versnellen, mobiliteitsplan Utrecht) en gezamenlijk onderzoek 

MIRT-verkenning

• Samenhang met gebiedsontwikkeling na 2030 en toekomstvastheid OV-

maatregelen (meenemen propositie Nationaal Groeifonds)

• Rol van gemeenteraden en Provinciale Staten in relatie tot voorziene 

besluitvormingsmomenten MIRT-verkenning in samenwerkingsverband U 

Ned

• Zorg blijven dragen voor een zorgvuldig participatieproces

Aandachtspunten uit vorige fase



• Oplossingsrichtingen startfase

• Maatregelen ophalen en 

verkennen

• De oplossingsrichtingen 

samenstellen tot en doorrekenen 

van samenhangende 

maatregelpakketten

Waar werken we naartoe?

Afbeelding is indicatief



Processtappen Analysefase

Beoordelingsfase

Doel: Ophalen en delen van 
zorg-/aandachtspunten, 
alternatieven en ideeën met 
betrekking tot de maatregelen

Doel: U informeren over het 
totale MIRT-proces en zeef 1 
en verwachtingen i.r.t. 
participatie

Doel: In beeld brengen wat de 
betrokkenen van de 
maatregelpakketten vinden.

Doel: Terugkoppelen 
uitkomsten van de analysefase 
en informeren over de 
vervolgstappen.

Bijeenkomst 3
Per corridor

Bijeenkomst 4
Plenair

Bijeenkomst 1
Plenair

Bijeenkomst 2
Per corridor

Startfase

Uitwerken maatregelen
op basis van:
• Varianten uit longlist 

exclusief ‘afvallers’
• Informatie participatie 

uit startfase
• Expertise van Movares

en eigen organisaties

Input:
• Oplossingsrichtingen 

startfase
• Beoordelingskader

Samenstellen en toetsen 
maatregelpakketten 
Op basis van de 
beoordelingscriteria

Input:
• Logische 

maatregelpakketten

Aanleveren beslis-
informatie voor 
bestuurlijke afweging 
kansrijke 
maatregelpakketten

Input:
• Eindrapportage
• Resultaten uit 

participatieproces

Besluitvorming kansrijke 
maatregelpakketten incl. 
consultatie Raden en 
Staten

Juli 2021 September 2021 November 2021 Q1 2022



Doorkijk Beoordelings-/

Besluitvormingsfase (“zeef 2”)



Doorkijk Beoordelings-/Besluitvormingsfase 

“zeef 2” 

Datum Wat

April 2022 Notitie reikwijdte en detailniveau – inspraak

Uitwerken en beoordelen kansrijke maatregelpakketten

November 2022 Bestuurlijk Overleg MIRT
Bepalen bestuurlijke voorkeur tav maatregelenpakket 

Februari/maart 2023 Raads- en statenbesluit maatregelpakket en financiering

Februari/maart 2023 Ontwerp structuurvisie incl. voorkeursbeslissing – inspraak

Juni 2023 Structuurvisie incl. voorkeursbeslissing (einde MIRT-verkenning)


