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Geachte heer Van Ojik, 
 
Graag willen wij, de portefeuillehouders Verkeer & Vervoer van Regio Amersfoort, 
aandacht vragen voor een aantal ontwikkelingen in onze regio, zodat die wellicht een 
plaats kunnen krijgen in het proces om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Ons 
doel is om te komen tot een minder geografisch versnipperd beeld van het onderwerp 
mobiliteit en meer samenhang tussen de belangrijke ruimtevragers van de toekomst. 
Hiermee versterken we de positie van de provincie Utrecht, ook richting het Rijk. 
 
De afgelopen bestuursperiode is door de provincie een geografisch onderscheid 
gemaakt voor het onderwerp mobiliteit. In het gebied rondom de stad Utrecht en het 
Utrecht Science Park is sterk ingezet op het oplossen van de mobiliteitsproblemen, 
gekoppeld aan de ruimtevraag van wonen en werken. Dat is gebeurd door het opzetten 
van het programma UNed. Daar is veel capaciteit naar toe gegaan en mooie stappen 
zijn gezet. Voor de rest van de provincie moet een Regionale Ruimte en 
Mobiliteitsagenda (RRMA) worden opgesteld. Dat programma is echter veel minder ver 
dan UNed. Ook in de RRMA koppelen we mobiliteit, inclusief het Toekomstbeeld OV, 
graag aan andere belangrijke ruimtevragers als wonen, werken en energietransitie. 
Wij bepleiten een versnelling van dat programma en begrijpen dat onze inzet daarbij 
essentieel is. Dat hebben wij in het verleden ook laten zien bij het programma VERDER 
dat in de komende periode wordt afgerond. Overigens hebben wij daar wel enige 
zorgen bij, ter informatie sturen wij een afschrift van een brief aan de gedeputeerde 
daarover als bijlage mee. 
 
Door de versnelling kunnen UNed en RRMA aan elkaar worden gekoppeld en ontstaat 
één provinciale visie op mobiliteit. Dat gaat dan net zoals bij veel andere thema’s bij 
de provincie, thema’s waar juist op (boven)provinciale schaal visiedocumenten worden 
ontwikkeld.  
 
Wij gaan graag met u in gesprek over deze ontwikkelingen. 
 
 
Hoogachtend,  
 

 
R.T. Metz 
Portefeuillehouder Verkeer & Vervoer Regio Amersfoort 
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