Inkomend Griffie gemeente Houten: 18GR0286
INKQR: 18GR0286

J

ļ Rea: 28/06/2018

mm n

UI
I III

Ruimtelijke Ontwikkeling
i

Casenummer: 18CV000251

'ten:

j

Raadslid of-leden

ĴB-INFO:

j Collegebrieven

Griffie gemeente Houten

Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: www.houten.nl

Ö
0)

Aan de raad van de gemeente Houten

s
X

O

i.a.a. de commissieleden

Ē

WJUN 2018

Uw kenmerk

.

18 ĢG. o2oo

Uw brief van

Ons kenmerk

ROl

Bijlagen

\8uoo26'ò

Onderwerp

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 4 juni Ã Programmaplan
Programma U Ned

Geachte leden van de raad,
Als meest competitieve regio van de Europese Unie is de Metropoolregio Utrecht een erg
aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in forse groei in de vraag naar
woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en door de
regio. Dit is de reden dat Rijk en regio (provincie en gemeente Utrecht in overleg met U10) een plan
hebben gemaakt voor “Programma U Ned”.
Dit programma moet gaan zorgen voor de ruimte voor groei, voor de bereikbaarheid van de regio en
voor een duurzame balans tussen groei en negatieve omgevingseffecten. En richt zich op alles wat
daarvoor nodig is, van gedragsbeïnvloeding, nieuwe mobiliteitsdiensten en innovatie tot en met
nieuwe investeringen in ontwikkellocaties voor wonen en werken en in netwerken voor fiets, OV en
weg. Het programmaplan is maandag 4 juni jl. vastgesteld in het BO MIRT tussen Rijk, provincie
Utrecht en gemeente Utrecht. In het MIRT werkt het Rijk samen met decentrale overheden aan
ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport richt zich op financiële investeringen in deze programma's en
projecten.
De inzet van de Utrechtse regio in de BO MIRT overleggen is:
» Het maken van afspraken over verdere financiering door Rijk en regio van Goed op Weg;
» Voor het BO MIRT van dit najaar is de inzet om over U Ned afspraken te maken over het
starten van een (formele) MIRT verkenning (2030) gericht op maatregelen voor 2030 voor de
OV-terminal (OVT, Utrecht Centraal), de toeleidende routes naar de OVT en de verbinding
tussen het centraal station en het Utrecht Science Park;
» Het maken van een afspraak over het starten van een MIRT onderzoek naar Wonen, Werken,
Bereikbaarheid en Leefbaarheid, gericht op de langere termijn (2040). Daartoe zullen Rijk en
regio in het najaar afspraken moeten maken over een regionale verstedelijkings-strategie,
waarbij geldt dat deze afspraken pas gemaakt kunnen worden als er zicht is op hoe we de
bereikbaarheid (samen met het Rijk) in de regio aan gaan pakken.
Aangezien bij het overleg op 4 juni jl. naast de vaststelling programmaplan verder geen concrete
afspraken zijn gemaakt, wordt er voor de overige “Utrechtse” agendapunten een aanvullend
bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gevoerd, om vervolgens in
het najaar concrete afspraken te maken over bovenstaande punten. De hoop was dat op 4 juni al tot
concretere afspraken gekomen zou worden.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Wat is het Programma U Ned?
Met het Programma U Ned start de zoektocht naar oplossingsrichtingen voor een gezonde groei van
wonen, werken en verblijven op de korte, middellange en lange termijn voor de Metropolregio Utrecht.
Doel van de korte termijn maatregelen (tot 2023) is dat reizigers snel kunnen profiteren van
verbeteringen, aangezien het huidige mobiliteitssysteem steeds meer capaciteitsknelpunten zal gaan
vertonen. Voor de (middel)lange termijn is het voornemen om in het programma U Ned een
gezamenlijke integrale strategie van Rijk en regio voor wonen, werken, bereikbaarheid en
leefbaarheid mede op basis van de toekomstverwachtingen uit eerdere studies wordt gemaakt.
Vervolg 8, nadere informatie
Direct na de komende bestuurlijke overleggen zal er schríftelijk worden geïnformeerd over de
afspraken.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Stinissen via telefoonnummer (030) 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

H.S. den Biernan

Vt/.M. de Jong

Bijlage: Programma U Ned - Programmaplan in hoofdlijnen
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