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Raadbrief over U Ned en BO MIRT

Verzonden

Geachte colleges,
Hierbij ontvangt u, zie bijgevoegd, de raadsbrief voor uw gemeenteraad over de besluiten rond het
gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma U Ned in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) tussen regio en Rijk op 22 november jl. Ik verzoek u de
informatie uit de brief per ommegaande actief te delen met uw raad op de voor u gebruikelijke wijze
(couleur locale). De raadsbrief bevat relevante informatie voor uw raadsleden. Een raadsbrief met
dezelfde inhoud is door het college van Utrecht op vrijdagochtend 23 november verzonden aan de raad
van Utrecht.
De informatie uit deze brief bespraken wij reeds tijdens het trekkersoverleg en in de plenaire sessie op
onze bestuurstafeldag van 21 november. Ik ben blij om terug te kunnen melden dat rijk en regio
tijdens het BO MIRT van 22 november de afspraken hebben kunnen maken die wij op 21 november met
elkaar deelden. In het kader van de uitwerking van het no regret pakket, het verkennen van de
maatregelen op middellange termijn in relatie tot de REP en het opstarten van het MIRT onderzoek
zullen wij de komende maanden veel met elkaar spreken, om te beginnen met een discussieronde (per
OV-corridor) over het Toekomstbeeld OV, dat een belangrijke inhoudelijk bouwsteen is voor
bovenstaande trajecten. Tevens bereiden we gezamenlijk de raadsinformatieavond van 30 januari voor,
een opzet daarvoor bespreken wij op de bestuurstafeldag van 19 december a.s..
Hoogachtend,

Herman Geerdes
wethouder Houten en bestuurlijk opdrachtgever REP

