Mobiliteit
Regionaal pakket mobiliteitsprojecten
De deelnemende gemeenten hebben met elkaar en met de provincie Utrecht bepaald welke projecten
op het gebied van fiets en OV-doorstroming belangrijk zijn voor het regionale netwerk. Deze
projecten worden met voorrang uitgevoerd en ingebracht voor de RUVV-regeling van de provincie. De
RUVV-regeling houdt in dat van elk project de helft door een gemeente wordt betaald en de helft door
de provincie.
Vervoerplannen U-OV
We hebben gezamenlijke reacties opgesteld naar aanleiding van de door de provincie Utrecht en
Qbuzz gepresenteerde vervoerplannen, waarin nieuwe OV-dienstregelingen werden vastgesteld voor
respectievelijk juli 2016 en december 2016. We hebben bij de provincie Utrecht het belang van
doorstroming van het regionale OV onder de aandacht gebracht.
Gebiedsverkenning Utrecht Oost
Op initiatief van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu is gewerkt aan de gebiedsverkenning Utrecht Oost, waarin staat hoe de as Utrecht Centraal –
Utrecht Science Park zich in de toekomst kan ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor
bereikbaarheid. Ideeën hiervoor zijn ingebracht door de bestuurstafel. Op 13 oktober 2016 heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwikkelen van een programma-aanpak,
die op initiatief van de regio in 2017 wordt uitgewerkt.
Besluit vervoerkundige koppeling Uithoflijn en SUNIJ-lijn
De provincie is in samenwerking met de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht gekomen tot
een definitief besluit over vervoerkundige koppeling van de in aanleg zijnde Uithoflijn en de bestaande
SUNIJ-lijn. Hiervoor kunnen reizigers uit het zuiden van de regio met de tram rechtstreeks naar de
binnenstad van Utrecht en het Utrecht Science Park.
Samenwerking op het gebied van de provinciale meerjarenraming
Aan de bestuurstafel Mobiliteit nemen vooralsnog alleen de negen voormalige BRU-gemeenten deel.
De aanleiding hiervoor is dat met de provincie is afgesproken dat deze gemeenten betrokken blijven
bij de bestemming van geld voor bereikbaarheid door de provincie. In 2016 is samen met de provincie
volledig inzichtelijk gemaakt welke budgets en welke risico’s beschikbaar zijn voor gemeentelijke
mobiliteitsprojecten.
Samenwerking
Aan de bestuurstafel waren enkele keren wethouders van Zederik en Leerdam aanwezig, met het oog
op de naderende fusie met Vianen. Vanuit Woerden en Wijk bij Duurstede is interesse getoond in
deelname aan deze bestuurstafel.

