
Online bijeenkomst Utrecht OV en Wonen

WELKOM 

DE BIJEENKOMST START OM 20.00 UUR

Zet de microfoon op mute en houd je telefoon bij de hand

Wachttip: neem alvast een kijkje op 

https://programma-uned.nl/ov-en-wonen



Bijeenkomst 

MIRT-verkenning OV en Wonen

Arne Schaddelee
Tom van Tilborg
Fons van Reisen
Astrid van ‘t Hof

12 juli 2021



Welkom en spelregels

• De microfoon is standaard gedempt

• Heb je een vraag? Steek je hand digitaal op of stel een vraag in de chat via:

• Je kunt daarna zelf de microfoon unmuten via klikken op:

• Na afronding van de vraag wordt de microfoon weer gedempt

• Eerst presenteren, daarna beantwoorden van vragen in deelgroepen

De presentatie wordt beschikbaar gesteld via de website van U Ned.
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Programma avond

Doel 

Toelichting 

proces en 

inhoud

Resultaat 

Startfase

Processtappen 

Analysefase
Vervolg Slot
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Wat weet u na deze bijeenkomst?

• Waarom deze MIRT-verkenning?

• Wat hebben we tot nu toe gedaan?

• Waar staan we nu?

• Waar werken we naartoe?

• Hoe kun je meedenken?

Doel van vandaag 

(bijeenkomst 1)
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Klik op de volgende link voor een korte video over de context 

en aanleiding van de MIRT Verkenning OV en Wonen:

Utrecht Nabij: toekomstvisie voor de regio Utrecht – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xlAW9MqDuFw


Arne Schaddelee
Voorzitter Programmaraad U Ned, gedeputeerde Provincie Utrecht



Toelichting proces en inhoud
Tom van Tilborg, Projectmanager
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U Ned: 

Wie zijn wij?
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Programma U Ned
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Aanleiding MIRT Verkenning
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Hoe werkt een MIRT Verkenning

Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

Definiëring en 

afbakening van het 

probleem en het proces 

van de verkenningsfase

Kern van de 

verkenningsfase is 

trechteren van veel 

oplossingsrichtingen naar 

een Voorkeursbeslissing 

met een voorkeursalternatief

Beslissing voorbereiden

die de realisatie van het 

voorgenomen (deel)project 

wettelijk en financieel 

mogelijk maken

Startbeslissing

- Opgaven en doel

- Aanpak

- Organisatie

Voorkeursbeslissing Projectbeslissing
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Resultaat startfase
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Toelichting proces en inhoud Analysefase
Fons van Reisen, projectmanager Movares
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• Oplossingsrichtingen startfase

• Maatregelen ophalen en 

verkennen

• De maatregelen samenstellen 

tot samenhangende 

maatregelpakketten en deze 

doorrekenen

Waar werken we naartoe?

Afbeelding is indicatief
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Processtappen Analysefase

Beoordelingsfase

Doel: Ophalen en delen van 
zorg-/aandachtspunten, 
alternatieven en ideeën met 
betrekking tot de maatregelen

Doel: Informeren over het 
totale MIRT-proces en 
analysefase en verwachtingen 
i.r.t. participatie

Doel: In beeld brengen wat de 
betrokkenen van de 
maatregelpakketten vinden.

Doel: Terugkoppelen 
uitkomsten van de analysefase 
en informeren over de 
vervolgstappen.

Bijeenkomst 3
Per corridor

Bijeenkomst 4
Plenair

Bijeenkomst 1
Plenair

Bijeenkomst 2
Per corridor

Startfase

Uitwerken maatregelen
op basis van:
• Varianten uit longlist 

exclusief ‘afvallers’
• Informatie participatie 

uit startfase
• Expertise van Movares

en eigen organisaties

Input:
• Oplossingsrichtingen 

startfase
• Beoordelingskader

Samenstellen en toetsen 
maatregelpakketten 
Op basis van de 
beoordelingscriteria

Input:
• Logische 

maatregelpakketten

Aanleveren beslis-
informatie voor 
bestuurlijke afweging 
kansrijke 
maatregelpakketten

Input:
• Eindrapportage
• Resultaten uit 

participatieproces

Besluitvorming kansrijke 
maatregelpakketten incl. 
consultatie Raden en 
Staten

Juli 2021 September 2021 November 2021 Q1 2022
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• Probleemoplossend vermogen/doelbereik

• Verstedelijking

• Bereikbaarheid Utrecht gehele 
mobiliteitssysteem

• Haalbaarheid

• Omgevingsaspecten en verkeersveiligheid

• Milieu-effecten

• Inpasbaarheid

• Kosten en baten

Beoordelingskader
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• Beslisinformatie kansrijke 

maatregelpakketten

• Voorstel programmaraad

• Consultatie raden en staten

• Vaststellen van kansrijke 

maatregelpakketten

Besluitvorming analysefase
Q1 2022
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Vervolg
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• Varianten van maatregelen bespreken 

en bedenken

• Begin september om tafel en/of digitaal 

• Vooraf aanmelden via link op 

https://www.programma-uned.nl/ov-en-

wonen

• Participatiewebsite vanaf eind augustus

Bijeenkomst 2: wat gaan we doen en wat kun 

je bijdragen? 
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https://www.programma-uned.nl/ov-en-wonen
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Vragen?



6. Slot



Bedankt voor jouw aanwezigheid en bijdrage!

• Via programma-uned.nl/ov-en-wonen kun je op de hoogte blijven en kun je je aanmelden 

voor de nieuwsbrief en voor de volgende bijeenkomst. Ook wordt hier de presentatie 

gedeeld.

• Omgevingsmanager MIRT-verkenning OV en Wonen - U Ned: Leonie van der Horn

• Contact: verkenningovwonen@programma-uned.nl
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