MEMORANDUM

DATUM

15-10-2020

AAN

Provinciale Statencommissie Milieu en Mobiliteit, en de commissie Omgevingsvisie

VAN

Gedeputeerde Mobiliteit

REFERENTIE

82186E51

ONDERWERP

Stand van zaken voorbereiding BO MIRT en lobby groeifonds

Met deze memo willen we u wijzen op het persbericht dat wij op prinsjesdag gepubliceerd hebben
(https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-pakt-handschoen-op).
Hierin is aangegeven dat we het groeifonds van het kabinet nodig hebben om een schaalsprong OV en een
lightrail-netwerk aan de zuidkant van de stad Utrecht te realiseren.
Dit is een onderdeel uit het “Utrechts aanbod”. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt dit Utrechts
aanbod voor het nieuwe kabinet opgesteld, samen met gemeenten en regionale partners als kennisinstellingen
en bedrijfsleven (triple helix). In ons aanbod wordt ingegaan op de grote maatschappelijke opgaven die van
nationaal belang zijn. We geven hierbij duidelijk aan wat we (triple helix partijen) zelf in de regio daaraan doen, op
welke wijze we met het Rijk op die opgaven willen samenwerken en wat we van het Rijk nodig hebben. We zullen
het Utrechts aanbod ook bij belangenorganisaties, IPO, VNG en andere stakeholders in Den Haag onder de
aandacht brengen. Over het Utrechts aanbod is op 28 oktober a.s. een statenbijeenkomst gepland.
Wij zijn op dit moment in gesprek met het Rijk over bereikbaarheidsproposities in het kader van het Groeifonds.
Dit fonds biedt mogelijkheden om investeringen te agenderen die nodig zijn voor het realiseren van de regionale
woningbouwopgave, duurzame economische groei en de daarvoor noodzakelijke bereikbaarheid. Wij voeren een
actieve lobby in de aanloop naar het nieuwe regeerakkoord en voor toekenning van middelen uit het groeifonds.
Tijdens de statenbijeenkomst op 27 oktober a.s. zullen wij op inhoud en proces het groeifonds en het MIRTonderzoek toelichten in relatie tot de Provinciale Omgevingsvisie. Ook de betrokken gemeenteraden worden de
komende tijd door hun colleges geïnformeerd. Dit gebeurt onder andere tijdens de regionale
informatiebijeenkomst op 4 november over het U Ned MIRT-onderzoek en het REP. Daarnaast zullen wij u begin
november schriftelijk informeren over de inzet van het BO MIRT op 25 november.

