Online bijeenkomst Utrecht OV en wonen
WELKOM
DE BIJEENKOMST START OM 19.30 UUR
Zet uw microfoon aub op stil
Wachttip: neem alvast een kijkje op
https://programma-uned.nl/ov-en-wonen

Welkom en spelregels
Wij vragen u om:
• bij voorkeur uw video in te schakelen via ‘start video’

• uw microfoon te dempen via ‘mute’
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Het plenaire deel van de bijeenkomst zal worden opgenomen, zodat achteraf de mogelijkheid
bestaat om terug te kijken. Ook de Powerpoint presentatie wordt beschikbaar gesteld via de

website van U Ned.

Wie is er vanavond aanwezig?
Ga naar www.menti.com en gebruik de code 53 66 45 8

Doel van deze online bijeenkomst
Wij informeren u over de verkenning Utrecht OV en Wonen
Wij horen graag uw ideeën voor mogelijke oplossingsrichtingen
Wij geven u de ruimte om uw vragen te stellen

Wij schetsen de vervolgstappen en uw betrokkenheid daarbij

Programma
1. Toelichting op proces: welke partijen zijn bezig met welke opgave, wat is de planning en
hoe raakt het aan andere zaken?

2. Toelichting op de inhoud: ophalen en beoordelen van oplossingsrichtingen
3. Digitale tafelgesprekken waarin wij uw ideeën over oplossingsrichtingen ophalen en
bespreken
4. Afronding met een toelichting op het vervolg

De bijeenkomst eindigt om 21 uur, maar via programma-uned.nl/ov-en-wonen kunt u op de
hoogte blijven en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

U Ned
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Toelichting proces en inhoud

Tom van Tilborg – projectmanager MIRT-verkenning OV en Wonen

U Ned
• Samenwerking tussen Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de U10

• Ambitie: Een gezonde groei van de regio Utrecht in balans met goede bereikbaarheid en
leefbaarheid

U Ned en MIRT-verkenning
MIRT-verkenning is onderdeel van Programma U Ned
Grote opgaven, zoals wonen, werken en bereikbaarheid in Metropoolregio Utrecht moeten in
samenhang worden aangepakt.

Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden binnen U Ned.
Andere programmalijnen

MIRT-verkenning OV en Wonen
• Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
• In de MIRT-verkenning van U Ned worden oplossingen verkend die de bereikbaarheid van

de regio verbeteren en gebiedsontwikkeling mogelijk maken tussen Utrecht Centraal,
de Merwedekanaalzone en Nieuwegein.

• Doel MIRT-verkenning: Voorkeurspakket met maatregelen

MIRT-verkenning OV en Wonen
Voorafgaande activiteiten
• Gebiedsverkenning Utrecht Oost, najaar 2017

• Pre-Verkenning, juni 2018 – november 2018
• Vervolg Pre-Verkenning, november 2018 – november 2019
• Besluit in BO MIRT, najaar 2019

Tijdlijn MIIRT-verkenning OV en Wonen regio Utrecht
•

•
Analysefase

Beoordelingsfase

Beslu itvorm ingsfase

In deze fase onderzoeken en beoordelen
we alle moge lijke oploss 1n gsncht1ngen

In deze fase werken we de gekozen
oplossingsrichtingen uit naa r comb1nat1 es
van conc rete maatrege len

In deze fase onderzoeken we de effecten
van de comb1nat1es van maatregelen

In deze fase Is inspraak op het
voorkeursalternatief mogelijk

Centrale vraag:
welke andere moge lijke
oplossingsrichtingen Zijn er?

Centrale vraag:
hoe zien de maatregelen er concreet Uit?

Centrale vraag:
roepen de effecten vragen op en wat
vinden we belangrijk?

Opbrengst:
alle mogelijke oploss1ngsrIchtIngen 1n beeld
en beoordee ld op hoe kansrijk ze Zijn

Opbrengst:
alle combinaties van maatregelen In beeld
en beoordeeld op hoe kansrijk ze Zijn

Opbrengst:
1n beeld wat de meest kansnJke
comb 1n at1e van maatregelen 1s

Bestuurlijk besluit:
welke kansrij ke
oplossingsrichtingen werken
we verder uil?
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Januari 2021:
informatiebijeenkomst
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Bestuurlijk bes luit:
van we lke combinaties van
maatregelen willen
we de effecten onderzoeken ?

u
De agenda wordt later
verder aangevuld

Januari 2021 :
online participatie

•

Q4202 1I

Bestuurlijk besluit:
het voorkeursalternatief wordt
een voorkeursbeslissing.

Bestuurlijk besluit:
we lke combinatie van kansrijke
maatregelen willen we uitvoeren ?
Dit is het voorkeursalternatief.
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Inspraak Notitie Reikwijdte
en Detailniveau
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Inspraak
Ontwerp-Structuurvisie

► 2,023

De agenda wordt later
verder aangevuld

<
Februari 2021 :
terugkoppel bijeenkomst

De opgaven: 1. beter bereikbaar maken van Utrecht Science Park.
2. druk op Utrecht Centraal en het centrum verlichten.
3.. zorgen dat nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein
bereikbaar zijn en daarmee bouw van extra woningen mogelijk maken.

Op de hoogte blijven?
www.programma-un ed.n 1/ov-en-wonen

u Ned

maakt gezonde groei b relkbaar

Andere relevante beleidstrajecten
• Mobiliteitsplan 2040 gemeente Utrecht
• Netwerkperspectief OV provincie Utrecht

• Nationaal Groeifonds Rijksoverheid

Opgaven MIRT-verkenning OV en Wonen
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Ontlasten van het verwacht
NMCA-knelpunt Utrecht Centraal

De ontslulllng van nieuwe
woon- en werklocaties
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De bouw vam extra woningen
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Bestaand station

Best.land 1nterc11Y5t~Uon

Op deze kaart zijn de centrale
opgaven van de MIRT
Verkenning OV en Wonen te
vinden. Dit zijn 1) ontlasten van
het verwacht NMCA-knelpunt
Utrecht centraal, 2) het beter
bereikbaar maken van het
Utrecht Science Park, 3) de
ontsluiting van nieuwe woonwerklocaties en 4) de bouw van
extra woningen tot 2030. Onder
de laatste categorie vallen
beurskwartier,
Merwedekanaalzone,
Kanaleneiland, Leidsche Rijn A2,
Papendorp, Nieuwegein City en
Rijnhuizen. In totaal circa 32.000
woningen.

Bestaande oplossingsrichtingen
Oplossingsrichtingen uit Vervolg PreVerkenning

1. Versterkt station Lunetten-Koningsweg
2. Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)
verbinding (“wiel”)
3. Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)

verbinding (“spaak Utrecht Nieuwegein”)

Toelichting afwegingskader

Eric Holtrop – Onderzoeksteam MIRT-verkenning Utrecht OV en Wonen

Afweegkader (1)
• Doelbereik: bereikbaarheid OV
• Bereikbaarheid Utrecht gehele mobiliteitssysteem
• Leefbaarheid en overige effecten
• Haalbaarheid

Afweegkader (2)

Beoordelingskader Zeef 0
Criterium
Uitwerking criterium
Bijdrage aan ontlasten van de multimodale
knoop Utrecht Centraal (MKUC)
Doelbereik/
Bereikbaarheid OV

Bijdrage aan verbeteren van de
bereikbaarheid van Utrecht Science Park
Bijdrage aan beter bereikbaar maken van
nieuwe woon- en werklocaties en de bouw
van extra woningen

Bereikbaarheid Utrecht
Bijdrage maatregel aan bereikbaarheid
gehele mobiliteitssysteem gehele mobiliteitssysteem Utrecht
Leefbaarheid en overige
externe effecten

Toename of afname van de
leefbaarheidsaspecten, in de praktijk met
name geluidshinder en luchtkwaliteit
Financiële haalbaarheid
Technische en juridische haalbaarheid

Haalbaarheid

Toekomstvastheid

Draagvlak

Hoe nu verder?
• Deelsessies (break-out rooms): waarom en hoe?
•

In kleinere groepen zodat het gesprek beter kan plaatsvinden voor 30 minuten

•

Sessies onder leiding van procesbegeleider van het project

•

U wordt automatisch in een deelsessie geplaatst

• Ophalen en vastleggen oplossingsrichtingen:
•

Gespreksleider maakt aantekeningen

•

U plaatst opmerkingen via online platform ‘InBeeld’ (meer toelichting op volgende slide)

•

In deze fase op zoek naar belangrijke verbindingen, niet extra lokale bushaltes

• Afwegen met behulp van afweegkader
• We koppelen de afweging op dinsdag 16 februari 2021 terug

Oplossingsrichtingen via InBeeld
• Website InBeeld om oplossingsrichtingen te
delen (tot 22 januari) https://utrechtovenwonen.inbeeld.app/

Contact
$
• Bestaande oplossingsrlchti
• Geplande woningb
• Treinstations en

ngen
ouw tot 2030

spoo,

a Bestaande tram

• Beschrijf uw oplossingsrichting en geef het
volgende aan:
•

Type
(zorg of suggestie)

•

Thema
(bus, trein, tram, knooppunt, anders)

•

Oplossingsrichting en verwachte effect
(impact op USP, Utrecht Centraal en/of
bereikbaarheid nieuwe woon- en werkplekken)

• Let op: opmerkingen zijn direct zichtbaar.
U Ned
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Droombeeld Utrecht OV en Wonen 2030
Ga naar www.menti.com en gebruik de code 53 66 45 8
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Welkom terug!
Nu: korte terugkoppelronde door gespreksleiders
Daarna: toelichting op vervolgproces en afronding

Vervolg
Digitale terugkoppelbijeenkomst op 16 februari:
• Presentatie opbrengst van oplossingsrichtingen

• Toelichting op de beoordeling van oplossingsrichtingen

Vervolg
Bedankt voor uw aanwezigheid en bijdrage!

• Via programma-uned.nl/ov-en-wonen kunt u op de hoogte blijven en kunt u zich aanmelden
voor de nieuwsbrief. Ook wordt hier de plenaire presentatie gedeeld.
• Via utrechtovenwonen.inbeeld.app kunt u t/m 22 januari oplossingsrichtingen met ons blijven
delen.

• Omgevingsmanager U Ned Leonie van der Horn
• Contact: verkenningovwonen@programma-uned.nl

U Ned

