Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland
Afspraken rondom programma U Ned
MIRT-onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio
Utrecht
❖ Rijk en regio nemen kennis van de voortgang van het MIRT-onderzoek Wonen, Werken,
Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht en stellen de 7 inzichten die dit
heeft opgeleverd vast als bouwstenen voor het verstedelijkingsperspectief van de regio
Utrecht:
1. De regionale én nationale mobiliteitssystemen staan zonder de veronderstelde
verstedelijkingsopgave op middenlange termijn al onder hoge druk.
2. Generieke mobiliteitsmaatregelen hebben potentie.
3. Het doorontwikkelen van knopen is een kansrijke koers.
4. Er kan groei van kleine kernen plaatsvinden voor vitaliteit.
5. Een kwaliteitsimpuls bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie is goed voor het
vestigingsklimaat.
6. Ontwikkeling van de A12-zone kan veel opleveren, maar is complex.
7. Grootschalige infrastructurele maatregelen kunnen effectief zijn voor de opgave in de
regio.
❖ De opgedane inzichten zullen verder worden uitgewerkt tot een verstedelijkingsperspectief,
dat voorjaar 2020 gereed zal zijn, en tot een ontwikkelpad dat voor het Bestuurlijk Overleg
MIRT van najaar 2020 zal worden geagendeerd.
Start MIRT-verkenning OV en Wonen in de regio Utrecht
❖ Rijk en regio nemen kennis van de resultaten van de Vervolg-Preverkenning ‘Multimodale
Knoop Utrecht Centraal – Utrecht Science Park’ met de uitwerking van vier mogelijke OVprojecten voor de periode tot 2030, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
bereikbaarheid bij de toekomstige groei van de Utrechtse regio. De oplossingsrichtingen
kennen een bandbreedte van € 400 tot € 780 miljoen.
❖ Noodzaak tot handelen is urgent gezien de voorziene ontwikkelingen in ruimte en
woningbouw in de periode tot 2030 (benodigde bouw 67.000 extra woningen tot 2030 en
totaal van 104.000 in 2040), de toename van de druk op Utrecht Centraal en de
bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP).
❖ De MIRT-verkenning kent de volgende opgaven (1) het beter bereikbaar maken van USP, (2)
ontlasten van het verwacht NMCA-knelpunt Utrecht Centraal, (3) de ontsluiting van nieuwe
woon- en werklocaties en (4) de bouw van extra woningen. Met de verkenning wordt een
stap gezet in de realisatie van een OV-ring Utrecht.
❖ Een aantal oplossingsrichtingen wordt verkend:
•
Een versterkt station Lunetten-Koningsweg.
•
Een oost-west HOV-verbinding.
•
(HOV-) Ontsluiting en gebiedsontwikkeling Nieuwegein en Utrecht Zuid-West.
❖ Rijk en regio onderschrijven de potentie van een versterkte knoop op Lunetten- Koningsweg.
Hiermee wordt aan een grote groep reizigers vlakbij USP een aantrekkelijk station als
alternatief voor Utrecht Centraal geboden. In de verkenning wordt rekening gehouden met
een adaptieve aanpak met verschillende alternatieven, waarbij in ieder geval de
alternatieven sprinter en IC station uitgewerkt worden.
❖ Rijk en regio zien een snelle oost-west verbinding van Leidsche Rijn via Westraven en
Lunetten naar USP als kansrijk voor het ontsluiten van nieuwe woon- en werkgebieden.
Tevens kunnen de aangesloten stations beter worden bediend en worden daarmee
aantrekkelijker als alternatief voor reizigers in plaats van Utrecht Centraal.
❖ Rijk en regio delen nut en noodzaak van HOV voor ontsluiting van bestaande en nieuwe
woon- en werkgebieden in Nieuwegein en Utrecht Zuid West. Rijk en regio constateren dat
de woningbouw opgave in deze gebieden een eerste impuls verdient om meer dan
9.000 extra woningen te realiseren. Voor de realisatie van de extra woningen worden
businesscases uit gewerkt in samenhang met de maatregelen uit de MIRT Verkenning. Als
voorlopige inbreng voor de woondealregio Utrecht zal BZK € 60 miljoen reserveren uit de
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woningbouwimpuls, mede vanwege de nauwe samenhang met de start van de MIRTverkenning. Voorwaarde voor deze financiële reservering door BZK en dit onderdeel van de
regiobijdrage is dat deze voldoet aan de nog vast te stellen voorwaarden en procedure van
de woningbouwimpuls.
Rijk en regio zorgen voor een plancapaciteit van 130% vanaf 2025 ten einde mogelijke
planuitval te kunnen opvangen. Het MIRT-onderzoek, evenals de trajecten als de provinciale
omgevingsvisie en het ruimtelijk economisch programma, dragen bij om de
verstedelijkingsperspectieven om te zetten naar plancapaciteit.
Rijk en regio besluiten tot een nadere studie binnen U Ned naar mogelijkheden die
doortrekken Uithof-tram biedt onder andere in relatie tot uitwisseling met autoverkeer van
A28 en op de OV relatie USP – Amersfoort. Momenteel wordt binnen U Ned aan een HOV bus
via de A28 (besluit BO MIRT 2018) gewerkt. Bij de realisatie van de HOV verbinding wordt
rekening gehouden met het op termijn doorontwikkelen tot een tramlijn naar Zeist.
Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en
gemeente Utrecht (GU) besluiten tot een MIRT-verkenning ‘OV en wonen in en rond
Utrecht’. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Hiermee is voldoende
zicht op financiering om tot een kansrijk oplossingenpakket van circa € 500 miljoen te
komen. De verdeling is IenW € 150 miljoen, BZK € 60 miljoen en de regio reserveert € 170
miljoen. De bedragen van het Rijk zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en inclusief
BTW.
Rijk en regio spreken af de onderzoekskosten voor de MIRT-verkenning te verdelen op
basis van de verdeling 50-50 Rijk-regio, uitgaande van een bedrag van maximaal € 4
miljoen.
Het BO MIRT mandateert de programmaraad U Ned om uiterlijk medio 2020 een
startdocument voor de startbeslissing binnen de reikwijdte van deze besluiten vast te
stellen. De scope hangt samen met de dan actuele stand van zaken van het MIRTonderzoek ‘Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio
Utrecht’ en de landelijke uitwerking van het Toekomstbeeld OV.

No-regret maatregelen
❖ Rijk en regio nemen kennis van de ontwikkelingen en uitvoering van de no-regret
maatregelen.
Korte Termijn Aanpak
❖ Rijk en regio Utrecht hebben de gezamenlijke ambitie om voor de periode 2019 – 2024, door
het versterken van de huidige KTA, een stevige impuls te geven aan korte termijn
oplossingen voor bereikbaarheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven in de regio
Utrecht. Het doel van deze versterking KTA is het realiseren van duurzame
gedragsverandering van reizigers ten behoeve van (1) de regionale en stedelijke
bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatopgaven, (2) de doorstroming op het hoofd- en
onderliggend wegennet van de regio inclusief de ring Utrecht, (3) het ontlasten van
multimodale knoop Utrecht Centraal in combinatie met het beter benutten van de
Randstadspoorstations, en (4) gebruik van schone, slimme en veilige mobiliteit.
❖ Er wordt invulling gegeven aan Versterken KTA door middel van adaptieve programmering
met een rollende agenda en bijpassend budget, waar jaarlijks afspraken over gemaakt
worden, en waaraan Rijk en regio bijdragen met een afgesproken verdeelsleutel voor het jaar
2020 van 50-50.
❖ Als eerste investering dragen Rijk en regio ieder € 10 miljoen bij.

