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Geachte heer Van Ojik, 

In het kader van het opstellen van het coalitieakkoord van de provincie Utrecht brengen wij 
graag een aantal zaken onder uw aandacht die een bijdrage kunnen leveren van een prettig 
woonklimaat, een sterke economie en een goede bereikbaarheid van de provincie Utrecht. 
Als NS willen wij hieraan onze bijdrage leveren en willen dan ook samen met u 
onderstaande suggesties oppakken. 

Samen bouwen aan de groei van Utrecht 
De provincie Utrecht staat voor een ontwikkelopgave van ruim 122.000 woningen en 
60.000 arbeidsplaatsen. De ambitie is om dit te combineren met het beschermen van 
kwetsbare gebieden en het behoud van leefbaarheid en bereikbaarheid. Hiervoor is ook 
doorontwikkeling van het openbaar vervoer en het goed ontsluiten van stations per auto en 
fiets van groot belang. Belangrijke punten die we de komende periode samen met de 
provincie willen oppakken zijn: 

Een efficiënte reis van deur-tot-deur reis 
Om de leefbaarheid en bereikbaarheid in Utrecht te verbeteren en te waarborgen in de 
periode van grootschalige wegwerkzaamheden rond Utrecht, zullen we meer mensen 
moeten verleiden om over te stappen van auto naar fiets en OV. Dat vraagt om 
investeringen in o.a. nieuwe fietspaden, parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij de 
stations en extra capaciteit voor bus en trein. Dat is een verantwoordelijkheid van rijk, 
decentrale overheden en vervoerders samen. Graag maken wij met u concrete afspraken om 
- met de financiële ruimte die het kabinet heeft geboden - de knelpunten in Utrecht op dit 
punt op te lossen en ambities vorm te geven. 
Ons voorstel: 

uitbreiding en financiering van het aanbod OV-fietsen en deelfietsen op de stations; 
provinciale visie op P+R bij stations en een gezamenlijk voorstel tot realisatie; 
reizigers verleiden om via andere stations te reizen door het bieden van een snellere 
deur-tot-deur reis en daarmee de drukke knoop Utrecht Centraal te ontlasten. 
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De recente actie samen met Goedopweg om treinreizigers te verleiden in Utrecht 
Lunetten uit te laten stappen en met een deelfiets richting USP te reizen is daar een 
goed voorbeeld van; 
tot 2030 wordt rond Utrecht en Amersfoort voor 2-3 miljard nieuwe infrastructuur 
gerealiseerd. Het is een gezamenlijke opgave om Utrecht ook in die periode bereikbaar 
en leefbaar te houden. NS wil graag vanuit de Minder Hinder-aanpak samen optrekken 
in een campagne om de hyperspits te mijden. De werkzaamheden op de weg zijn niet 
"zomaar" op te vangen in de spitstreinen naar en rond Utrecht. Voor de treinen waarin 
nog wel ruimte zit, denkt NS mee over maatregelen die automobilisten verleiden de 
weg te mijden en de trein te pakken, om zo een bijdrage te leveren aan de opgave tot 
60.000 spitsmijdingen per dag op de weg. 

Samen bouwen aan aantrekkelijke stations en stationsgebieden 
Stations zijn een belangrijke aanjager voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
stedelijk gebied. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van woningen en bedrijvigheid van 
belang om het draagvlak voor het OV te versterken. NS trekt vanuit haar rol in het 
treinvervoer en op de stations graag vroegtijdig op in knooppuntontwikkeling. Op sommige 
locaties kan NS als grondeigenaar een ontwikkeling met gemeenten actief tot stand 
brengen, zoals het Cartesiusgebied in Utrecht en de Wagenwerkplaats in Amersfoort. We 
borgen onze ambities in het op te stellen 'Uitvoeringsprogramma Multimodale Knoop 
punten 2019-2023', als onderdeel van de provinciale Mobiliteitsvisie. 

Vergroten van de bereikbaarheid per trein 
De provincie Utrecht is de draaischijf van Nederland en heeft niet alleen een spilfunctie in 
het regionale spoornetwerk (RandstadSpoor) maar ook nationaal. Als partner in UNed en in 
de landelijke uitwerking van Toekomstbeeld OV denken we samen met de provincie na over 
keuzes in ons netwerk waarbij we rekening houden met ambities op provinciaal niveau, 
maar ook met landelijke ambities. Om tot een gezamenlijke integrale afweging te komen, 
voeren we graag verder het gesprek over inzichten, ambities en belangen. Bijvoorbeeld over 
de positieve en negatieve effecten van het toevoegen van één of meer Intercity-stops rond 
Utrecht Centraal. 
Ook op de korte termijn werken wij aan verdere uitbreiding en verbeteringen in onze 
dienstregeling. Wij studeren samen naar mogelijkheden voor een betere overstap in Baarn 
(beoogd in 2021), een snellere verbinding tussen Utrecht en Leiden (beoogd 2021) en een 
stap naar 6 Intercity's per uur tussen Schiphol-Utrecht-Nijmegen (beoogd 2022). 

Utrecht en NS: samen aan de slag 
We nodigen u graag uit om ook in de aankomende periode met ons het OV in Utrecht 
verder te laten groeien. NS is van harte bereid hierover met u in gesprek te gaan. U kunt 
hiervoor contact opnemen met regiodirecteur Irma Winkenius via (088) 67 11 440 of 
irma.winkenius@ns.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Irma Winkenius 
Regiodirecteur Randstad Noord 




