
UTRECHT10                                                                           

REP                                           

 
   

Informatiebijeenkomst raden en Staten  
U NED en REP 
 
6 november 2019 van 19.00 – 21.00 
 
Stadhuis Zeist, Het Rond 1, Zeist 
 
 
Graag nodigen we u uit voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst over U Ned en REP. Wij werken in 
regionale (REP) en landelijke (U NED) samenwerking aan de ontwikkeling van de regio Utrecht. Dit doen 
regio, provincie en het Rijk, ieder vanuit zijn eigen rol. Het doel is om samen te werken aan oplossingen 
voor de grote ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven waar de regio Utrecht voor staat. Tijdens deze avond 
staan we kort stil waarom en waaraan we samenwerken, wie waarvoor aan de lat staat en wanneer en 
waarover besluitvorming plaatsvindt. Vervolgens volgen twee plenaire inhoudelijke presentaties, waar we 
in deelsessies met u over in gesprek gaan. Daarbij presenteren REP samen met het MIRT een aantal 
inzichten die de ruimtelijke modellen tot dusver hebben opgeleverd en wordt de aanpak om te komen tot 
een contour toegelicht. Daarnaast gaan we in op de te starten MIRT-verkenning en blikken we vooruit op 
het Bestuurlijk Overleg MIRT dat 20 november plaatsvindt en presenteren we wat onze inzet wordt 
richting het Rijk. Tenslotte zal kort stil gestaan worden bij tussenstand van de ingediende moties en 
amendementen op de uitgangspuntennotitie en beoordelingskader.  
 
We hopen u op 6 november in het stadhuis van Zeist te mogen ontvangen.   
 
Programma Informatiebijeenkomst raden en staten 
18.30u  Inloop 
19.00u Aftrap 
19.10u Plenaire sessie 
 - Stand van zaken U Ned en REP 
 - Inzet bestuurlijk overleg MIRT 
19.30u Pauze en naar deelsessies  
 
Ronde  1 
19.40u Deelsessie 1: Inzichten REP / MIRT 

• Stand van zaken 
• Aanpak naar een contour 

19.40u Deelsessie 2: Inzet BO MIRT 
• Te starten MIRT verkenning (scope en financiële afspraken) 

 
Ronde 2 
20.20u Deelsessie 1: Inzichten REP / MIRT 

• Stand van zaken 
• Aanpak naar een contour  

20.20u Deelsessie 2: Inzet BO MIRT 
• Te starten MIRT verkenning (scope en financiële afspraken) 

21.00u Borrel 


