3.15
SB procesaanpak integrale visie op P&R Utrecht (2020MM124)
Ter informatie
Portefeuillehouder: Dhr. A. SchaddeleeBehandelend ambtenaar: Dhr. E. Fennis 06-18300514
•

VVD:
Waarom wordt er in het te ontwikkelen beleid voor multi modale knooppunten ook niet direct aandacht
gegeven aan het faciliteren van de ‘last mile’ in het goederenvervoer? Er bestaan al lopende
ondernemersinitiatieven om anders om te gaan met de infrastructuur voor distributiedoeleinden en het
zou goed zijn als het provinciebeleid dit kan ondersteunen.
Antwoord:
In het Uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten is voor de eerste keer concrete invulling
gegeven aan het beleid van kwaliteitsverbetering op knooppunten om de mobiliteitsnetwerken beter
aan elkaar te verknopen en het gebruiksgemak voor reizigers te bevorderen. Dit is in eerste instantie
vooral gericht op personenvervoer. We zijn tegelijk voor het eerst onze rol in het goederenvervoer
verder aan het uitwerken. Samen met dat UVP Goederenvervoer is het mogelijk dat samen ook wordt
gekeken naar de mogelijkheden van combineren met stadsdistributie.

•

Hoe wordt het ontwikkelbeleid voor snelfietspaden geïntegreerd met het ontwikkelbeleid voor multi
modale knooppunten?
Antwoord:
We werken vanuit het Uitvoeringsprogramma Fiets met onze partners aan het verbeteren van een
vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk naar OV-knooppunten (waaronder de
snelfietsroutes), de realisatie van aanvullende stallingsvoorzieningen én het faciliteren van de first en
last mile. Aanvullend daarop kunnen vanuit het Uitvoeringsprogramma Multimodale Knooppunten
extra maatregelen worden genomen om de kwaliteit van reisvoorzieningen te verbeteren en/of de
verblijfskwaliteit van halte en omgeving te vergroten.

•
GL:
Wie stelt deze visie vast, PS of GS? Indien dat eerste: Hoe worden wij hierin meegenomen zodat we
ook nog wat te kiezen hebben?
Antwoord:
Het wordt vastgesteld door GS omdat het gaat om een deeluitwerking van het door GS vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Multimodale knooppunten. De door u vastgestelde Mobiliteitsvisie is als
vertrekpunt gehanteerd bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. In het proces om te komen tot
deze visie P+R, plannen wij in voorjaar graag een moment met uw Staten in om hierover van
gedachten te wisselen en uw voorkeuren en suggesties te vernemen.

