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Mirt onderzoek 
In een brief van 12 november informeert wethouder Geerdes van Nieuwegein, bestuurlijk trekker van het Ruimtelijk 

Economisch Perspectief en programma (REP) de raden in de U10 regio over de inzet voor het BO Mirt van 20 

november. Deze brief wordt met een gelijke strekking verzonden aan Provinciale Staten.  
 

De brieven kunt u ook bekijken. 

Brief 1 

Brief 2  

 

Er zijn 2 bijlagen: Inzichtenmemo Mirt onderzoek en Startdocument Pre-verkenning UNed   

U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de MIRT Verkenning en de inzet voor het BO Mirt. De inzet is om te 

komen tot een verkenning waarin 4 maatregelen verder worden uitgewerkt: 

a. Intercity station Lunetten-Koningsweg 

b. HOV-verbinding tussen Leidsche Rijn en USP, via Westraven en Lunetten-Koningsweg 

c. Versnellen van SUNIJ-tram (intensiveren sneltrein Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein) 

d. Verlengen van de Uithoftram naar Zeist.  

Het totale maatregelenpakket voor een brede scope van deze verkenning wordt geschat op € 781 miljoen. 

Ministeries, provincie Utrecht en gemeente Utrecht praten over de verdeling van deze kosten.  

Na het BO Mirt van 20 november zullen de raden worden geïnformeerd over de resultaten. 

 

De 4 maatregelen zijn allen gericht op verbetering van de infrastructuur in de regio. De maatregelen zijn nodig om 

de al bestaande mobiliteitsknelpunten aan te pakken. Dit is urgent omdat de verwachting is dat de drukte in de 

regio de komende jaren nog meer zal toenemen. De effecten zullen ook voor Stichtse Vecht merkbaar zijn. 

Inwoners van Stichtse Vecht zullen zich door deze maatregelen beter kunnen verplaatsen binnen de regio voor 

bijvoorbeeld werk, recreatie en (familie)bezoeken. Bovendien dragen deze maatregelen bij aan bevordering van de 

doorstroom, waardoor binnen Stichtse Vecht de druk op de bestaande infrastructuur wordt verminderd.  
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-U10-aanbiedingsbrief-HG-U-Ned-tbv-BO-MIRT-2019-colleges.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-U10-aanbiedingsbrief-HG-U-Ned-tbv-BO-MIRT-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-MIRT-Onderzoek-MRU-Inzichtenmemo.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-Definitief-Startdocument-VPV-vastgesteld-Programmaraad-U-Ned-06Nov2019.pdf
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Regionaal Economische Agenda (REA) 
Het document Suggesties voor de Ruimtelijk Economische Agenda (REA) bevat een overzicht van de meest 

genoemde en terugkerende adviezen, suggesties en vragen uit de consultatieronde van de Regionale 

Economische Agenda. Het gesprek met de U16 gemeenten, dat plaatsvond op maandagavond 14 oktober 2019, is 

hier onderdeel van (zie ook RIB 63). Het overzicht dient als terugkoppeling en heeft tot doel de werkgroep die aan 

de REA werkt te inspireren bij de ontwikkeling van de definitieve agenda. 

 

Het rapport Suggesties voor de REA kunt u ook bekijken.   
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-Recept-voor-de-Toekomst-REA.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-76-Bijlage-Recept-voor-de-Toekomst-REA.pdf
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