
Bijeenkomst raden en staten

16 juli 2019



Programma vanavond

Programma

19:30 – 19:40 Welkomstwoord 
Waar staat U Ned voor, waar werken we aan samen 

19:40 – 20:40   Informatieve presentaties over U Ned: waar staan we?
                        - No regret maatregelen

- Vervolg Pre Verkenning, mede in relatie tot regionaal TBOV
- MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

20.40-21.15 Regionale inzet MIRT: terug- en vooruitblik door bestuurders

21:15                Afsluiting en borrel



MIRT afspraken met het Rijk zijn de basis

● 2016: Gebiedsverkenning Utrecht Oost (GUO). In het BO-MIRT 2016 is deze 
Gebiedsverkenning vastgesteld als kansrijk groeiperspectief

● 2017: Op basis Eindrapport U Ned eerste fase, vaststelling urgentie van de Utrechtse 
groeiopgave

● 2018 voorjaar: start gebiedsgericht programma U Ned en is voor periode 2018-2019 
wordt €15 mln voor korte termijn aanpak gereserveerd

● 2018 najaar: no-regret maatregelpakket tot 2025 opgesteld voor de bereikbaarheid van 
USP, het ontlasten van Utrecht CS en het mogelijk maken van de huidige 
woningbouwplannen. Eerste bedrag van € 45 miljoen gereserveerd, waarvan €30 mln 
door stad en provincie Utrecht. Afspraak over vervolg pre-verkenning (2030) en MIRT 
onderzoek voor een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie (2040) incl. ontwikkelpad.





No Regretmaatregelen





Toewerken naar besluitvorming

Programmalijn No Regret:
Maatregelen zijn uitgewerkt tot 6 voorstellen voor startbesluiten, inclusief 

grove kostenramingen en kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling.
Voor 2 maatregelen vervolgvoorstel: 1. gebiedsontwikkeling MWKZ + 2. 

busbaan Lunetten-USP
Budgetten en scope is afgestemd met andere programma’s
Op 18 juni heeft Programmaraad U Ned bestuurlijk akkoord gegeven op de 6 

startbesluiten

Doelen:
● Verbeteren bereikbaarheid USP 
● Verbeteren functioneren Utrecht Centraal (ontlasten) 
● Mogelijk maken van huidige plannen voor woon- en 

werklocaties 



Vervolg pre-verkenning



























MIRT Onderzoek





















  

  



De vijf modellen
op hoofdlijnen.

1. Vitale Knopen

4. Rijnland

2. Compacte Stad

5. Binnenflank Randstad3. Oostflank Randstad





BO MIRT
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