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Schriftelijke beantwoording vragen No Regretmaatregelen U Ned

Aanleiding
In de commissie Omgevingsvisie d.d. 11 september jl. heb ik toegezegd een tweetal vragen voorafgaand aan de
statenvergadering schriftelijk te beantwoorden:
1. Waarover wordt van de Staten nu een besluit gevraagd en hoe verhoudt dat zich tot eerdere
besluiten?
2. Hoe er wordt omgegaan met mee- of tegenvallers?
Aanloop No Regret besluiten
Tijdens het BO MIRT op 22 november 2018 hebben Rijk en regio (U10 en provincie) voor de termijn 2025
afgesproken een pakket aan No-regretmaatregelen uit te willen werken. Dit pakket van no-regret maatregelen is
nu noodzakelijk, robuust en toekomstvast gelet op de bereikbaarheid van USP, het ontlasten van Utrecht CS en
het mogelijk maken van nieuwe woon- en werklocaties. Afgesproken is om hiervoor eenmalig een bedrag van €
45 miljoen (inclusief BTW) te reserveren volgens de volgende verdeling: Rijk € 15 miljoen, provincie Utrecht € 15
miljoen, gemeente Utrecht € 15 miljoen.
De inzet en terugkoppeling van het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(BO MIRT) in 2018 met de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de
staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat is met u gedeeld in een tweetal Statenbrieven:
Inzet voorafgaand aan BO MIRT: Statenbrief “ Terugkoppeling stand van zaken U Ned” 81DE3A5D dd.
6 november 2018.
Terugkoppeling van het BO MIRT: Statenbrief “Terugkoppeling BO MIRT najaar 2018” 81E1A1DA dd.
23 november 2018
De gemaakte afspraken zijn opgenomen in de door u vastgestelde begroting voor 2019 e.v.
In de programmaraad U Ned zijn deze maatregelen nader gespecificeerd in de vorm van zes startbesluiten. De
startbesluiten zijn een eerste stap op weg naar een nadere uitwerking van varianten richting concrete
projectbesluiten.
Waarover wordt van de Staten een besluit gevraagd?
Hoewel de begroting al voorziet in de middelen, heb ik er bewust voor gekozen om u een Statenvoorstel voor te
leggen in plaats van een Statenbrief. Met het Statenvoorstel (Programma U Ned – no regretmaatregelen,
uitgangspunten en beoordelingskader” 81F47979) wil ik u expliciet om een tussentijdse bevestiging vragen ook
al zijn de kaders en middelen eerder door u vastgesteld. In de komende fase worden de startbesluiten in
samenspraak met betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden
uitgewerkt tot projectbesluiten waarbij, mogelijk verwachtingen worden gewekt. Dit is de reden om u op een
tussenliggend moment te informeren en te vragen om een herbevestiging van de ingeslagen weg.
Voor het MIRT Onderzoek dat binnen het programma U Ned wordt uitgevoerd wordt u gevraagd om in te
stemmen met de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader. Op basis van deze input worden door het

gezamenlijke programmateam U Ned van Rijk en regio verstedelijkingsmodellen opgesteld, doorgerekend en
beoordeeld. Hieruit volgen aanbevelingen voor eerste contouren voor het verstedelijkingsperspectief 2040 dat de
basis is voor de verdere gesprekken in het BO MIRT. De resultaten hiervan kunnen daarnaast ook benut worden
ten behoeve van de afwegingen van de U16-gemeenten in hun proces om tot een Ruimtelijk Economisch
Programma te komen. Als provincie kunnen we de resultaten benutten voor ons eigen proces om te komen tot de
Provinciale Omgevingsvisie. In de Provinciale Omgevingsvisie neemt u zelf het besluit over de keuzes voor
verstedelijking.
Verdere besluitvorming No Regretmaatregelen
Om de startbesluiten door te ontwikkelen naar een besluit waarmee de planuitvoeringsfase gestart kan worden, is
nog uitzoekwerk nodig. In de eerste plaats worden de maatregelen inhoudelijk nog nader uitgewerkt wat betreft
fasering en inpassing. Vervolgens zal per maatregel bepaald worden wie de maatregel uitvoert, wat minimale
randvoorwaarden en risico’s zijn. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over geldstromen en de
risicoverdeling van mee- en tegenvallers binnen het programma U Ned.. Uiteraard is het straks aan het bevoegde
gezag van een individuele maatregel om een besluit over het inhoudelijk uitgewerkt projectbesluit te nemen. Dat
is ook het moment dat de maatregelen op de investeringslijst of subsidiestaat in de begroting komen te staan.
Hoe er wordt om gegaan met mee- of tegenvallers?
Afspraken over de geldstromen en risico-verdeling voor mee- en tegenvallers van de No Regretmaategelen
zullen binnen het programma U Ned nog worden gemaakt. Als middelen niet toereikend blijken te zijn dan zal
worden afgewogen of er een herprioritering binnen het pakket nodig is, dan wel meer budget beschikbaar te
stellen vanuit de U Ned partners als de uitwerking daartoe aanleiding geeft. Ook afspraken over mee- of
tegenvaller tijdens de uitvoering van projecten zullen gemaakt worden in de verdere uitwerking. Mocht dit van de
provincie aanvullende financiering vragen dan zal -wanneer dit niet past in de door de Staten meegegeven
financiële kaders- het altijd ter besluitvorming aan u voorgelegd worden. Vanzelfsprekend zal ik u ter zijner tijd
nader informeren over de afspraken en verdeling van de risico’s.
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