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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht (hierna: de provincie), de gemeenten
Utrecht en Amersfoort en het Rijk (ministerie IenW/Rijkswaterstaat). Het doel van de samenwerking is het
verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid door het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag.
Onlangs hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst Goedopweg vastgesteld, inclusief de financiering voor de
’Korte Termijn Aanpak (KTA) Versterken’. Goedopweg geeft met de uitvoering van de KTA invulling aan één van de
U Ned opgaven. Met deze brief informeren wij u hierover.
Inleiding:
Doelstellingen van Goedopweg
De samenwerkingspartners van Goedopweg werken sinds 2014 samen op het gebied van bereikbaarheids-,
leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven in de regio Amersfoort en Utrecht, met een focus op mobiliteitsgedrag.
Dit doen zij door middel van het uitvoeren van projecten op korte en middellange termijn. Goedopweg draagt
hiermee bij aan de ambitie van de provincie om per fiets, openbaar vervoer en auto goed bereikbaar te zijn, in een
gezonde en verkeersveilige omgeving. Dit is met name ook essentieel voor een vitale Utrechtse en Amersfoortse
regio waar de ruimte beperkt is. De samenwerking is een vervolg op het programma Beter Benutten. Het
programma Beter Benutten Vervolg is afgerond in december 2019.

Korte Termijn Aanpak
In 2018 is Goedopweg gestart met de uitvoering van de KTA van U Ned, de 1e tranche van KTA-maatregelen.
In vervolg op KTA 1e tranche zijn er eind 2019 afspraken gemaakt voor de uitvoering van de KTA Versterken. Deze
afspraken zijn vastgelegd in het BO MIRT van november 2019. Projecten die binnen de KTA Versterken worden
uitgevoerd hebben betrekking op een beter en slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur, waarbij positieve
gedragsbeïnvloeding centraal staat, en waarbij Goedopweg reizigers helpt om andere en duurzame
mobiliteitskeuzes te maken.
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Financiële regionale afspraken
In het BO MIRT is afgesproken dat Rijk en regio samen € 20 miljoen samenbrengen voor de opgave van KTA
Versterken. De hierbij afgesproken regionale bijdrage is € 10 miljoen (zie Statenbrief ‘Uitkomsten BO MIRT najaar
2019’ van 21 november 2019 met kenmerk 81FFE9EE).
Ten behoeve van de KTA Versterken is in de stuurgroep Goedopweg (3 mei 2021) tussen de
samenwerkingspartners overeenstemming bereikt over de toe te passen verdeelsleutel voor de periode 2021-2024.
Daarbij is de afspraak gemaakt dat deze verdeelsleutel, en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties, ter
vaststelling worden voorgelegd aan de afzonderlijke organen (colleges) om daarmee voor Goedopweg zekerheid te
creëren over de beschikbare middelen. Voor de provincie betekent dit een bedrag van € 4,83 miljoen. Deze
middelen zijn in de begroting opgenomen onder het meerjarendoel 5.8.2 ‘Regionale programma’s worden beter
ontwikkeld en uitgevoerd’.

Juridische borging van de samenwerking
De samenwerking Goedopweg is in het verleden organisch ontstaan, waarbij er destijds geen aandacht was voor
een juridische borging van de samenwerking. Een SOK, waarin de samenwerking formeel is vastgelegd, ontbrak tot
op heden. De provincie heeft daarom in samenwerking met de overige samenwerkingspartners de SOK
Goedopweg opgesteld.
Met het vaststellen van de SOK, is er een juridische grondslag om gezamenlijk de uitgaven voor Goedopweg te
kunnen doen, werkt de provincie rechtmatig samen en zijn de afspraken inzake de governance, de taakverdeling,
de verantwoording, de wijze van inkoop en financiën vastgelegd. De SOK biedt een grondslag zolang er
programma’s en projecten onder Goedopweg worden uitgevoerd. Daarnaast borgt de SOK dat de bestedingen
rechtmatig en doelmatig verantwoord kunnen worden en dat de inkoop uitgevoerd wordt conform de
Aanbestedingswet. De portefeuillehouder gedeputeerde Schaddelee vertegenwoordigt de provincie in de
Stuurgroep Goedopweg.
Vervolgprocedure / voortgang:
De SOK wordt tevens door de overige samenwerkingspartners van Goedopweg bestuurlijk vastgesteld.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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