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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage VERDER januari 2019 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Het programmabureau VERDER rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van het programma. Op 
10 april 2019 heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) de voortgangsrapportage VERDER januari 
2019 vastgesteld.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2009 is het regionale VERDER pakket vastgesteld. Het regionale VERDER-pakket is onderdeel van een groot 
pakket van bereikbaarheidsmaatregelen die in de periode tot en met 2020 worden uitgevoerd om de regio 
Midden-Nederland bereikbaar te houden en de ruimtelijk economische positie te versterken. Daarvoor hebben 
regionale overheden tezamen met het Rijk in totaal 3,1 miljard euro gereserveerd. Het Rijk voert hiervoor de 
grootschalige projecten A28, A27/A1, knooppunt Hoevelaken en Ring Utrecht uit. De regionale overheden 
realiseren het regionale pakket. Het oorspronkelijke regionale VERDER pakket bevatte 113 maatregelen en was 
goed voor een omzet van € 544 mln. Alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd in het Utrechts Verkeers- 
en Vervoerberaad (UVVB). Het UVVB is een bestuurlijk platform dat bedoeld is om het verkeer- en vervoerbeleid 
in de regio te coördineren en af te stemmen. 
 
Meer informatie over het VERDER-programma is te vinden op www.ikgaverder.nl  
 
In december 2014 is een evaluatie en herijking van het pakket in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) 
vastgesteld. In de herijking in december 2014 is besloten af te zien van de realisatie van 13 maatregelen en is op 
budgetten van maatregelen waarover nog geen besluit tot uitvoering was genomen zodanig gekort, dat een 
pakket resteerde van bijna € 499 mln. Met de herijking zijn ook de spelregels voor uitvoering van het regionale 
maatregelenpakket VERDER door het UVVB bijgesteld, waaronder spelregels om met een alternatieve 
projectinvulling te kunnen komen die een vergelijkbaar mobiliteitseffect heeft, maar die eenvoudiger gerealiseerd 
kan worden. 
 
Essentie / samenvatting: 
Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat het regionale programma goed op gang is. Voor 105 (deel)maatregelen 
zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Er zijn inmiddels 56 (deel)projecten gereed. Conform de 
projectplanningen zal het merendeel van de projecten eind 2020 gereed zijn, met uitzondering van enkele 
projecten waarvoor door het UVVB akkoord is gegeven op realisatie in de periode daarna (uiterlijk 2023). 
 



 
  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De projecten in het VERDER programma dragen bij aan een bereikbare regio in 2020. 
 
Wettelijke grondslag 
Art. 158 van de Provinciewet 
 
Financiële consequenties 
Aan de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Op dit moment wordt een voorstel 
voor afronding van het programma voorbereid. Hierbij wordt voor het provinciale deel (inclusief oud BRU) een 
overzicht opgesteld van de financiële verplichtingen in relatie met de betreffende reserves. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het einde van het VERDER programma komt in zicht. Formeel loopt het programma tot 31-12-2020. Enkele 
projecten worden met toestemming van het UVVB gerealiseerd in de periode daarna (uiterlijk in 2023). Op dit 
moment wordt door de VERDER-partners een voorstel voorbereid hoe het programma inhoudelijk en financieel af 
te ronden. Daarom inventariseren alle partners (naast de provincie Utrecht zijn dat de gemeente Utrecht, 
gemeente Amersfoort en de regio Amersfoort) hoe zij met hun eigen resterende projecten en budgetten in het 
programma om willen gaan. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk van deze projecten nog te realiseren of in 
te ruilen voor andere projecten die passen binnen de spelregels van het programma en minimaal een gelijke 
effectiviteit hebben. Ook het wegwerken van het restant van de overprogrammering wordt meegenomen in de 
inventarisatie. Planning is erop gericht om op basis hiervan in het UVVB van juni 2019 tot een gezamenlijk 
voorstel te komen. Dit zodat er voldoende tijd is om voor de einddatum van het programma de afspraken uit te 
werken en te effectueren.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en de bijlage ‘Voortgangsrapportage programma VERDER januari 2019’ 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


