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Legenda
Q = gestelde vraag
A = gegeven antwoord/reactie
Vragen naar aanleiding van presentaties Jos en Tom
Doortrekken HOV USP-Zeist/Amersfoort
Q: Worden gemeenten langs het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) -tracé, betrokken bij het onderzoek en de
aanbesteding?
A: Provincie Utrecht voert gesprekken met de gemeentes in de regio. We doen niet alles zelf maar trekken samen op
met de partijen die dat uitvoeren en realiseren.
KTA
Q: Is U Ned ook actief bij Minder Hinder programma’s?
A: Zeker. De korte termijn aanpak is extra door Rijk en regio op de agenda gezet in het MIRT gesprek van afgelopen
najaar (2019).
MIRT Verkenning
Q: Wordt naast het ‘laadvermogen’ van de locaties ook gekeken naar maatschappelijke voorzieningen en groen? Met
name betreft het ook de bereikbaarheid van twee groene scheggen: in Maarschalkerweerd en Laagraven.
A: De opdracht is: mogelijk maken van wonen, werken en bereikbaarheid én zorgvuldig omgaan met groen en
maatschappelijke voorzieningen.
Q: Kan ruimtelijke kwaliteit als doel meegenomen worden? Nu is het vooral een technisch verhaal.
A: Doelen sluiten aan bij de gemaakte bestuurlijke afspraken. Tot op heden is dat het vertrekpunt. Andere
programma’s (bijvoorbeeld Ringpark) leveren principes over de inrichting, waar mogelijk volgen we die. Ook
organiseren we verschillende sessies om te kijken hoe we het beter kunnen doen dan we het op dit moment doen.
Q: Hoe worden recente inzichten, uit bijvoorbeeld de NOVI, meegenomen? Denk aan gezondheidseisen, versterken
relatie Utrecht – Breda.
A: Als er vanuit NOVI inzichten komen die helpen om tot een beter maatregelenpakket te komen voor de opgaven
van de Verkenning nemen we die zeker mee. We zullen hiervoor contact blijven houden met deze trajecten.
De verbinding Utrecht - Breda is geen onderdeel van deze MIRT Verkenning. Deze verkenning richt zich op het beter
bereikbaar maken van USP, het ontlasten van het knelpunt Utrecht Centraal, het ontsluiten van de woonwerklocaties
in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein en daarbij ervoor te zorgen dat er extra woningen in deze gebieden gerealiseerd
kunnen worden.
U Ned algemeen
Q: Het beoordelingskader is oktober 2019 in de U10 Gemeenteraden besproken. Toen was duidelijk dat U Ned zich
met name aan het technische deel van het beoordelingskader heeft verbonden. U10 Gemeenten hebben de laatste
maanden het beoordelingskader verder aangescherpt op het gezond stedelijk leven, groen, milieu. In hoeverre gaat
U Ned die aanscherping volgen?
A: Er loopt een aantal programma’s in de regio die nauw met elkaar samenhangen, de REP (regionaal economisch
programma), de POVI (provinciale omgevingsvisie) en U Ned. De beoordelingskaders van deze programma’s

In U Ned werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het
gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei bereikbaar!
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hangen met elkaar samen, maar zijn niet hetzelfde. U Ned past haar beoordelingskader nu niet aan, maar volgt de
leidende principes die voortkomen uit de andere programma’s of overheden.

Q: Voor mensen met een beperking is het van belang dat er verteld wordt wat er getoond wordt. Kunnen jullie hier
rekening mee houden?
A: We willen onze informatie zo toegankelijk mogelijk delen, ook voor mensen met een beperking. Zegt u het ons als
er verbeterpunten zijn!
Participatie
Q: Wedervraag: Hoe wilt u bij de Verkenning betrokken worden?
A: Regelmatig bijeenkomsten om zo op de hoogte gehouden te worden lijkt mij het handigst.
Q: Wanneer begin de participatie? De verkenning gaat nu van bredere naar smallere scope. Er zijn veel initiatieven.
Mensen willen betrokken worden voordat bestuurlijke besluiten genomen zijn.
A: Nog voor de startbeslissing spreken we met een bewonersvereniging over de manier van participatie. Het
participatieplan maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak van de verkenning.
Q: U Ned nu lijkt in te gaan tegen wat een aantal jaar geleden besproken is. In het plaatje van de verkenning staat
een OV-baan getekend tussen Hoograven en Lunetten die niet overeenkomt met eerdere afspraken. Het lijkt alsof de
keuze al is gemaakt door dat plaatje.
A: Deze keuze is nog niet gemaakt, we begrijpen dat kaartjes daarover verwarring kunnen geven. In de
Startbeslissing zullen we hier aandacht voor hebben. In het participatieplan komt vervolgens te staan hoe we met
bewoners in contact treden. Als het participatieplan klaar is, komt het op de website te staan.
Q: Bewoners kunnen integraal kijken, leven is breder dan economie en mobiliteit. Het is belangrijk om de plannen
samen te maken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Samen bouwen aan een duurzame samenleving.
Daar is U Ned belangrijk in. Als mensen eerder invloed kunnen uitoefenen, is er later minder weerstand. Dit geldt
zowel voor bewoners als Gemeenteraden. Raden komen nu laat aan bod.
A: We nemen uw adviezen mee bij het opstellen van het plan.
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