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Uitkomsten Bestuurlijk overleg MIRT van 22 

november 2019 
 

Mooi resultaat voor de U10 regio! 
Het Rijk, Provincie en de regio maken gezamenlijk bijna 400 miljoen vrij voor betere OV verbindingen in de regio, 

waardoor het mogelijk wordt de bestaande OV knelpunten aan te pakken en het gebied tussen Utrecht CS, 

Merwedekanaalzone en Nieuwegein te ontwikkelen. Er komen in dit gebied ruim 9.000 nieuwe woningen.  

Dit is het resultaat van het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 

met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Wonen en Milieu. Vanuit gemeenten en provincie waren 

de portefeuillehouders Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening aanwezig. De uitkomsten van dit overleg vindt u in deze 

brief. De kamerbrief van de ministers aan de Tweede Kamer waarin zij rapporteren over de voortgang is ook 

bijgesloten.  

 

Wethouder Klomps: ‘De afgelopen periode is hard gewerkt door veel mensen uit de regio (ambtelijk en bestuurlijk, 

en zeker ook vanuit Stichtse Vecht) om dit voor elkaar te krijgen. Gemeenten en provincie zien in dat het 

noodzakelijk is om samen te werken aan de grote maatschappelijke opgaven. Dit akkoord is iets om trots op te zijn!  

Ook voor de inwoners van Stichtse Vecht is dit goed nieuws. Zij zullen door betere OV verbindingen in de regio 

makkelijker kunnen reizen voor werk, recreatie of (familie)bezoeken. Wat goed is voor de regio, is ook goed voor 

Stichtse Vecht.’   

 

In de zogenaamde ‘Pre verkenning’ (een voorbereidend onderzoek om de scope van een MIRT-verkenning te 

bepalen) zijn vier maatregelen onderzocht aan de hand van drie doelen: ontlasten Utrecht CS, bereikbaarheid USP 

(Utrecht Science Park) en ontsluiten van nieuwe woon- en werklocaties.  

 

Rijk en regio hebben besloten gezamenlijk 380 miljoen te reserveren. Met deze reservering wordt voor drie van de 

vier maatregelen een serieuze start gemaakt ten behoeve van de aanleg van het eerste deel van het OV-concept 

Wiel met spaken.  

Hierdoor wordt een belangrijke impuls gegeven aan de bereikbaarheid van Utrecht Zuidwest, de grootste 

woningbouwlocatie van de regio, en Nieuwegein. Voor de vierde maatregel (het doortrekken van de Uithoflijn naar 
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Zeist), zijn nu geen middelen gereserveerd. Wel is de afspraak gemaakt om de potentie van deze 

oplossingsrichting nader te onderzoeken.  

 

Onderstaande maatregelen zijn onderdeel van de scope van de MIRT verkenning: 

- De ontwikkeling van een versterkt station Lunetten-Koningsweg 

- Een snelle oost-west HOV verbinding (hoogwaardig Openbaar Vervoer) vanaf USP via het toekomstige station 

Lunetten-Koningsweg en Westraven naar Leidsche Rijn 

- Een (HOV)-ontsluiting en mobiliteitspakket ten behoeve van gebiedsontwikkeling in Nieuwegein en Utrecht 

Zuidwest.  

Over de dekking van de reservering van 380 miljoen is afgesproken dat IenW 150 miljoen reserveert, BZK 60 

miljoen en de regio (gemeente en provincie Utrecht 170 miljoen). De overige U10 gemeenten (waaronder dus ook 

Stichtse Vecht) draagt in de fase nog niet bij.  
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