
Concept agenda

Op 25 januari wordt er een informatieve sessie gehouden om u mee te nemen in de voortgang van de studies op 

het snijvlak van verstedelijking en mobiliteit zoals we daar in U Ned als regio met het Rijk aan werken.

Een dag later is er een sessie voor raadsleden met dezelfde inhoud. Raadsleden kunnen ook aansluiten bij de 

sessie voor statenleden indien zij op 26 januari verhinderd zijn.

De sessie kunt u digitaal bijwonen in Teams. Hiervoor heeft u een vergaderverzoek met vergaderlink ontvangen.

Agenda:

19:30 –19:40 Welkom door bestuurder; gedeputeerde Schaddelee 

Welkomstwoord + korte toelichting op de raakvlakken tussen provinciale en gemeentelijke kaders 

en onderzoeken en het samenwerkingsprogramma U Ned

19:40 – 19:50 Algemene introductie U Ned

Toelichting op de resultaten afgelopen jaar en de organisatie van U Ned.

19:50 – 20:10 Toelichting op de MIRT Verkenning OV en wonen

Er is een verkeerskundig onderzoek gedaan naar de mobiliteit in Utrecht in 2030. Hieruit blijkt dat 

er een nog grotere opgave ligt in de regio dan we al wisten. We stellen u graag op de hoogte van 

de uitkomsten van dit onderzoek.

In het traject ‘MIRT verkenning OV en Wonen’ is een aantal maatregelpakketten uitgewerkt voor de 

eerste stappen in de OV-schaalsprong. De komende maanden onderzoeken we de effecten die de 

pakketten hebben. We vertellen u graag meer over deze pakketten en hoe we deze gaan 

beoordelen.

20:10 – 20:30 Toelichting op de verstedelijkingsopgave.

Het grootste deel van de verstedelijkingsopgave na 2030 landt in de drie metropoolpoorten: A12-

Zone, Lunetten/Koningsweg-USP, en Leidsche Rijn/Zuilen. We praten u graag bij over de 

voortgang van de gebiedsonderzoeken naar een ontwikkeling van drie metropoolpoorten. Ook 

gaan we kort in op het programma knooppunten.

20:30 – 20:40 Pauze

20:40 – 21:00 Toelichting op Mobiliteit in de regio

Binnen U Ned werken we aan een mobiliteitsstrategie voor de gehele regio voor 2040. In deze 

presentatie lichten we toe welke opgave er op het gebied van mobiliteit binnen de gehele regio is in 

2030 en 2040 en welke oplossingsrichtingen we gaan uitwerken.

21:00 – 21:15 Toelichting op vervolgproces

Toelichting op het proces voor 2022. Wat willen we bespreken op het BO MIRT en BO 

leefomgeving en hoe worden de raden en staten komend jaar betrokken.

21:25 – 21:30 Afsluiting door bestuurder gedeputeerde Van Essen 

Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wij zitten niet stil en er speelt veel. We nemen u graag zo goed mogelijk mee in de stappen die we als Rijk en 

regio samen zetten. We zien u daarom graag digitaal op 25 januari. 
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